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Zeszyt nr 1, 2006 

 

Małgorzata Serwach, Eugeniusz Kowalewski 

—    Klauzula rebus sic stantibus a podwyższenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach 

odpowiedzialności cywilnej, s. 7 – 19 

Tadeusz Szumlicz 

—    Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, s. 21 – 26 

Marcin Orlicki 

—    Uwagi o wypowiadaniu i zmianie treści umów ubezpieczenia dokonywanych przez ubezpieczyciela, s. 

27 – 33 

Dariusz Fuchs 

—    Ochrona ubezpieczeniowa a ochrona konsumencka, s. 35 – 43 

Małgorzata Maliszewska 

—    Konsumenckie prawo uzyskania informacji pozostających w związku z ustaleniem odpowiedzialności 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, s. 45 – 52 

Robert Stefanicki 

—    Granice swobody praktyk handlowych ubezpieczycieli w świetle dyrektywy 2005/29, s.53 – 64 

Paweł Pelc 

—    IKE w systemie emerytalnym z perspektywy konsumenta, s. 65 – 71 

Mirosława Violetta Piłka, Małgorzata Orzeł-Kołodziejczyk 

—    Rola prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ochronie konsumentów ubezpieczeń 

gospodarczych, s. 73 – 86 

Marian Małecki 

—    Ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeń i funduszy emerytalnych z perspektywy  organu 

nadzoru, s. 87 – 95 



Ryszard Zelwiański 

—    Niektóre zagadnienia z zakresu ubezpieczeń osobowych i majątkowych podejmowane przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich, s. 97 – 106 

Aleksander Daszewski 

—    Rzecznicy praw ubezpieczonych w Polsce i w Europie – panel II konferencji z okazji X-lecia Urzędu 

Rzecznika Ubezpieczonych, s. 107-111 

Lili Nabholz-Haidegger 

—    Funkcja i znaczenie urzędu rzecznika ds. ubezpieczeń prywatnych, s. 112 -115 (zob. dział II: X-lecie 

Rzecznika Ubezpieczonych) 

Joe Meade 

—    Rzecznik ds. Usług Finansowych w Republice Finlandii, s. 116 -120 (zob. dział II: X-lecie Rzecznika 

Ubezpieczonych) 

Irene Luukkonen 

—    Kontraktowa organizacja konsumencka w fińskim sektorze ubezpieczeniowym, s. 121 -123 (zob. dział 

II: X-lecie Rzecznika Ubezpieczonych) 

Krystyna Krawczyk 

—    Instytucja Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce w latach 1995-2005, s. 123-138 

 

Zeszyt nr 2, 2007 

 

Jan Monkiewicz 

—    Wybrane problemy kształtowania nadzoru ubezpieczeniowego w Polsce w minionym piętnastoleciu, 

s. 5 – 23 

Joanna Zakolska 

—    Niedozwolone postanowienia umowne w ogólnych warunkach ubezpieczeń w świetle obserwacji 

Rzecznika Ubezpieczonych oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, s. 25 – 35 

Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska 

—    Nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia za szczególnym 

uwzględnieniem regulacji pro konsumenckich, s. 37 – 46 



Marcin Orlicki 

—    Ochrona praw konsumentów usług ubezpieczeniowych w projekcie nowelizacji kodeksu cywilnego, 

s. 47 – 53 

Bartosz Wojno 

—    Stosowanie ogólnych warunków ubezpieczeń w obrocie ubezpieczeniowym w świetle projektu 

nowelizacji kodeksu cywilnego – wybrane zagadnienia, s. 55 – 69 

Wanda Ronka-Chmielowiec 

—    Wybrane problemy zarządzania ryzykiem zakładu ubezpieczeń, s. 71 – 78 

Barbara Więckowska 

—    Metodologia kalkulacji składki ubezpieczeniowej netto w dobrowolnych ubezpieczeniach 

niedołęstwa starczego (ubezpieczeniach pielęgnacyjnych), s.79-101                        

Marcin Kawiński 

—    Ubezpieczenia publiczne i prywatne – próba definicji, s. 103 – 109 

Jarosław Przybytniowski 

—    Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), s. 111 

– 118 

Irena Jędrzejczyk 

—    Status kobiet w ubezpieczeniach. Badania aktywności ubezpieczeniowej kobiet, s. 119 – 135 (zob. 

dział IA „Być kobietą ubezpieczoną”) 

Wanda Sułkowska 

—    Polki wobec ubezpieczeń; próba oceny wyników badań, s. 137 – 145 (zob. dział IA  „Być kobietą 

ubezpieczoną”) 

Ewa Lisowska 

—    Społeczne i zawodowe aspekty aktywności kobiet, s. 147 – 153  (zob. dział IA  „Być kobietą 

ubezpieczoną”) 

 

Zeszyt nr 3, 2007                                               

                   



Radosław Pacud 

—    zastosowaniu teorii ekspektatyw w charakterystyce praw ubezpieczonych, w tym członków OFE, s. 5 

– 14  

Wojciech Nagel 

—    Asekuracja ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach emerytalnych: rozwiązania polskie, szkice do 

międzynarodowych analiz porównawczych, s. 15 – 28 

Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska, Ewa Kiziewicz, Małgorzata Więcko 

—    Wybrane problemy w przepisach noweli do k.c. – próba interpretacji, s. 29 – 43 

Dariusz Fuchs 

—    Niedopuszczalność zastosowania art. 3841 k.c. do umowy ubezpieczenia wobec wejścia  w życie art. 

805 § 4 k.c., s. 45 – 51 

Marek Wędrychowski, Bartosz Wojno 

—    Właściwość miejscowa sądów w sprawach o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia, s. 53 – 62 

Piotr Stańczak 

—    Alternatywne metody rozstrzygania sporów w Unii Europejskiej na tle problematyki polskiej. Stan 

obecny i perspektywy, s. 63 – 69 

Mariusz Wichtowski 

—    Wybrane aspekty Piątej Dyrektywy Komunikacyjnej i ich wpływ na system obowiązkowego 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w Polsce,  s. 71 – 79 

Elżbieta Wanat-Połeć 

—    Rozwój ubezpieczeń komunikacyjnych rynku UE-25, s. 81 – 93 

Justyna Orlicka 

—    Klauzula napraw a zakres obowiązku odszkodowawczego w ubezpieczeniach komunikacyjnych, s. 95 

– 101 

Ewa Wierzbicka 

—    Ubezpieczenia finansowe w działalności przedsiębiorstwa, s. 103 – 118 

Agnieszka Nogajczyk-Simeonow 

—    Audyt w strategii bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, s. 119 – 123 



Roman Fulneczek 

—    Świadomość ubezpieczeniowa rolników a potrzeba ubezpieczenia, s. 125 – 133 

Ryszard Nowak              

—    Ubezpieczenia rolne – stan aktualny i możliwości ich rozwoju, s. 135 – 145 

Tomasz Wróblewski 

—    Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta żyjące na wolności,  s. 147 – 155 

 

Zeszyt nr 4, 2008 

 

Jerzy Handschke, Krzysztof Łyskawa 

—    Ryzyko gospodarowania w rolnictwie w kontekście ubezpieczeń w świetle ustawodawstwa Unii 

Europejskiej, s. 5 – 16 

Irena Jędrzejczyk 

—    Identyfikacja ryzyka na potrzeby ochrony ubezpieczeniowej sektora rolnego,  s. 17 – 30 

Dorota Maśniak 

—    Rola pomocy publicznej w rozwoju majątkowych ubezpieczeń rolnych,  s. 31 – 40 

Dariusz Fuchs 

—    Konsekwencje nowelizacji norm kodeksu cywilnego odnoszących się do wzorców umownych na 

przykładzie ogólnych warunków ubezpieczenia, s. 41 – 49  

Anna Majtánová, Mária Bláhová 

—    Aspekty pośrednictwa ubezpieczeniowego na rynku ubezpieczeniowym Unii Europejskiej, s. 51 – 60 

Geoffrey Bezzina 

—    Przyspieszony rozwój edukacji ubezpieczeniowej  - przewidywanie przyszłości, s. 61 – 69 

Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska 

—    Odpowiedzialność gwarancyjna ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone 

pasażerom przez kierującego pojazdem, s. 71 – 87 



Aleksander Raczyński 

—    Zasada akcesoryjności actio directa w świetle nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego o umowie 

ubezpieczenia, s. 89 – 96 

Michał P. Ziemiak 

—    Klauzule abuzywne w polskim obrocie ubezpieczeniowym : ocena mechanizmów ochrony 

konsumenta w Polsce na tle rozwiązań niemieckich i francuskich, s. 97 – 108 

Paweł Wawszczak 

—    Środki karne o charakterze kompensacyjnym a odpowiedzialność gwarancyjna zakładu ubezpieczeń, 

s. 109 – 119 

Urszula Kalina-Prasznic 

—    Powszechne ubezpieczenie emerytalne na rynku kapitałowym, s. 121 – 125 

Sebastian Jakubowski 

—    Nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi, s. 127 – 139 

Sławomir Peszkowski, Sławomir Pomarański 

—    Wykładnia pojęcia „interes członków funduszu” na gruncie ustawy o organizacji  i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, s. 141 – 152 

 

Zeszyt nr 5, 2008 

 

Dariusz Fuchs        

—    Refleksje o dopuszczalności umownego wprowadzania klauzul determinujących odpowiedzialność 

ubezpieczyciela w ubezpieczeniu OC w świetle przepisów o przedawnieniu roszczeń majątkowych, s. 5 – 

12 

Katarzyna Ludwichowska 

—    Przepisy kodeksu cywilnego a regulacje ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie 

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, s. 13 – 24 

Paweł Wawszczak 



—    Dopuszczalność zastosowania cen części alternatywnych przy ustalaniu wysokości odszkodowania za 

szkodę komunikacyjną z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, s. 25 – 37 

Jadwiga Suchecka, Iwona Laskowska 

—    Finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych w okresie transformacji systemu 

ochrony zdrowia w Polsce, s. 39 – 53 

Romuald Holly 

—    Zmiana społeczna w ochronie zdrowia w Polsce – czyli: o reformie jakiej potrzebujemy, s. 55 – 67 

Marcin Kawiński 

—    Polski system emerytalny – próba oceny w świetle doświadczeń chilijskich i zagrożeń współczesnego 

rynku finansowego, s. 69 – 75 

Bartosz Wojno 

—    Pozycja ubezpieczonego w ubezpieczeniu na życie na rachunek osoby trzeciej – stan de lege lata i 

postulaty de lege ferenda, s. 77 – 90 

Edyta Ryś 

—    Pojęcie osoby najbliższej w świetle art. 446 k.c., s. 91 – 102 

Hanns-Jurgen Weigel 

—    Niemiecka ustawa o umowie ubezpieczenia – nowe rozwiązania, s. 103 – 111  

Štefan Majtán, Daniela Rybárová 

—    Zarządzanie ryzykiem w biznesie a znaczenie ubezpieczeń, s. 113 – 120  

Marek Monkiewicz 

—    Globalny kryzys finansowy - przyczyny, działania naprawcze, ochrona konsumentów, s. 121 – 133 

Łukasz Szymański 

—    Organizacja i działanie "Financial Ombudsman Service" w Wielkiej Brytanii, s. 135 – 142 

 

Zeszyt nr 6, 2009 

 



Robert Stefanicki 

—    Nieuczciwe praktyki rynkowe ubezpieczycieli zakazane w każdych okolicznościach na wybranych 

przykładach klauzul „czarnej listy”, s. 7 – 18 

Dariusz Fuchs 

—    Charakter prawny polisy ubezpieczeniowej w prawie polskim a przedmiotowy zakres zastosowania 

Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów  z 1980r. Przyczynek do 

wykładni norm międzynarodowego prawa handlowego, s. 19 – 26 

Małgorzata Serwach 

—    OC w teorii i praktyce – najnowsze tendencje i kierunki zmian, s. 27 – 38    

Grzegorz Mikś 

—    Ubezpieczenie OC spółki partnerskiej oraz jej wspólników, s. 39 – 56   

Wojciech Kamieński 

—    Odstąpienie od umowy ubezpieczenia obowiązkowego zawartej na odległość, s. 57 – 67 

Bartosz Wojno 

—    Uwagi na tle niektórych przepisów dotyczących tzw. postępowania likwidacyjnego w 

ubezpieczeniach obowiązkowych, s. 69 – 87 

Małgorzata Więcko 

—    Problem zwrotu kwot wypłaconych z majątku Skarbu Państwa przez sprawcę wypadku – 

odpowiedzialnośćIn solidum – analiza orzecznictwa, s. 89 – 96 

 Aleksander Daszewski 

—    Problemy konsumentów usług ubezpieczeniowych z kluczykami do pojazdów w umowach 

ubezpieczenia autocasco, s. 97 – 111 

Anna Dąbrowska 

—    Przyczyny, okoliczności i skutki nowelizacji art. 829 § 2 k.c. w 2009r., s. 113 – 124 

Michał P. Ziemiak 

—    Koszty reasekuracji biernej jako koszty uzyskania przychodu, s. 125 – 133 

 

Zeszyt nr 7, 2009 



 

Magdalena Szczepańska 

—    Osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia na życie 

(uposażony),  s. 7 – 17   

Małgorzata Więcko 

—    Umowa ubezpieczenia jako zabezpieczenie wierzytelności banku – analiza podstaw prawnych , teorii 

i praktyki, s. 19 – 35 

Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska 

—    Zasiłek pogrzebowy a zwrot kosztów pogrzebu w orzecznictwie sądowym, s. 37 – 63 

Ewa Kiziewicz 

—    Problem wyczerpywania się sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, s. 65 – 75 

Dariusz Fuchs 

—    Uwagi dotyczące roszczeń regresowych ubezpieczyciela wobec odpowiedzialnego za szkodę na 

przykładzie roszczeń wobec zarządcy nieruchomości wspólnej, s. 77 – 82 

Anna Leśniewska 

—    Prawa pacjenta w opiece transgranicznej, s. 83 – 103  

Joanna Owczarek 

—    Redystrybucyjność bazowego systemu emerytalnego w Polsce, s. 105 – 126 

Mariusz Denisiuk 

—    Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych a interesy ubezpieczonych, 

s. 127 – 135 

Małgorzata Maliszewska 

—    Zakład ubezpieczeń jako przedsiębiorstwo; podstawowe elementy prawne i organizacyjno- 

funkcjonalne, s. 137 – 153 

Mariusz Fras 

—    Prawne aspekty konkurencji na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, s. 155 – 172 

 



Zeszyt nr 8, 2010 

 

Dariusz Stańko        

—    Transfery członków kapitałowych funduszy emerytalnych na świecie i w Polsce. Analiza racjonalności 

decyzji członków OFE, s. 7 – 36  

Marek Monkiewicz 

—    Instytucja funduszy ochrony ubezpieczonych w Unii Europejskiej – quo vadis?, s. 37 – 48 

Peter Hinchliffe       

—    Spory konsumenckie dotyczące ubezpieczeń pojazdów mechanicznych w Wielkiej Brytanii, s. 49 – 56 

Rafał Kozielewski 

—    Okoliczności wpływające na przyczynienie się do powstania szkody w wypadkach komunikacyjnych 

małoletnich poniżej 13 roku życia, s. 57 – 63 

Dariusz Fuchs 

—    Obowiązki prewencyjno-ratownicze wspólnoty mieszkaniowej jako specyficznego podmiotu 

stosunku ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych – uwagi na tle art. 826 k.c., s. 64 – 71   

Aleksandra Karwacka 

—    Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej, s. 72 – 90  

 

Zeszyt nr 9, 2010 

 

Ilona Kwiecień 

—    Kultura roszczeniowa  - dynamika zjawiska w kontekście odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń, s. 

7 – 20 

Justyna Orlicka 

—    Wyłączenie grupowe dla porozumień dotyczących standardowych warunków ubezpieczenia – stan 

obecny i postulaty de lege ferenda, s. 21 – 33 

Aleksander Daszewski 



—    Zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe z art. 445 § 1 k.c. oraz art. 446 § 4 k.c., s. 34 – 45    

Mariusz Fras 

—    Umowa ubezpieczenia w szwajcarskim prawie prywatnym międzynarodowym, s. 46 – 54 

Maria Kuchlewska 

—    „Odwzajemnianie” towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, s. 55 – 64 

Wioleta Kardasz 

—    Sekurytyzacja jako nowy element zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeniowym i 

reasekuracyjnym, s. 65 – 77 

Magdalena Dąbrowska 

—    Problematyka przedmiotu, podmiotu oraz zakresu ochrony w obowiązkowym ubezpieczeniu 

budynków rolniczych, s. 78 – 90 

Joanna Iwko 

—    Kodeksy deontologiczne na polskim rynku ubezpieczeniowym, s. 91 – 106   

Justyna Witkowska 

—    Ocena jakości usługi ubezpieczeniowej w opinii klientów, s. 107 – 119 

Ryszard Zelwiański 

—    Kancelarie odszkodowawcze – problem nie tylko legislacyjno-prawny, s. 120 – 123   

 

Zeszyt nr 10, 2011 

 

Halina Olendzka 

—    15 lat działalności Rzecznika Ubezpieczonych w Polsce, s.7-33 

Joanna Owczarek 

—    Druga fala reform emerytalnych w świetle zmodyfikowanej wielofilarowej koncepcji Banku 

Światowego, s.34-55 

Joanna Plak 



—    Rola i znaczenie funduszy emerytalnych oraz indywidualnych planów emerytalnych we włoskim 

systemie emerytalnym, s.56-73 

Magdalena Mosionek-Szweda 

—    Organizacja i funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Norwegii, s.74-88 

Martyna Łaszewska-Hellriegel 

—    Transgraniczna opieka zdrowotna na terenie Unii Europejskiej, s.89-96 

Joanna Hady, Małgorzata Leśniowska 

—    Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów UE,  s.97-111 

Barbara Więckowska 

—    Konkurencja między płatnikami trzeciej strony a efektywność systemu ochrony zdrowia, s.112-122 

Petre Iltchev 

—    Miejsce zdrowotnych kont oszczędnościowych w polskim systemie ochrony zdrowia, s.123-131   

Xenia Kruszewska 

—    Ewolucja czy rewolucja. Jak reformować system zabezpieczenia zdrowotnego odwołując się do 

postulatów Kornai’a?, s.132-143 

Tomasz Orlik 

—    Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach 2009/ 2010 w 

Polsce, s.144-154  

 

oprac.   Barbara Sękowska 

 


