
Agnieszka Ostrowska-Metelska

"Orzecznictwo Sądów Polskich",
1997, z. 11 : [recenzja]
Palestra 42/1-2(481-482), 159

1998



Przegląd czasopism prawniczych

Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych 
nr 9, 1997 r.

Małgorzata i Maciej Capikowie omawiają problemy ubezpieczenia 
dużych podmiotów gospodarczych, specyficzne dla potentatów zagrożenia 
i związane z tym preferencje ubezpieczeniowe. Przedstawiają propozycje 
kierunków, w jakim powinno pójść rozumowanie menadżera dużej firmy, 
dbającej o swoje bezpieczeństwo oraz podsuwają sugestie, jakie ubez
pieczenia zawierać, aby na zdarzających się wypadkach, stracić jak 
najmniej. Jacek Kukiełka omawia problemy stojące przed zakładem 
ubezpieczeń finansowych w związku ze stawianymi mu wymaganiami. 
Wymagania stojące przed ubezpieczycielem operującym na polu ubez
pieczeń finansowych odbiegają istotnie od innych ubezpieczeń mająt
kowych. Artykuł Pawła Sawickiego przybliża problemy prawne z jakimi 
zmaga się Komisja Kodyfikacyjna ds. prawa ubezpieczeniowego. Celem 
prac Komisji jest kompleksowa modyfikacja tej dziedziny prawa. Autor 
przedstawia sporne kwestie wynikające z błędów i niespójności prawa 
ubezpieczeniowego. Dyskusyjny tekst Jakuba Stelina „Przepisy wprowa
dzające w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym” zwraca 
uwagę na nieścisłości oraz sugeruje zmiany w ustawie o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym. W okresie nakładania się dwóch obowiązków 
prawnych (w dotychczasowym i zmienionym brzmieniu) występują prze
pisy przejściowe, wobec których autor zajmuje stanowisko. Jerzy Rutkow
ski ukazuje na podstawie danych statystycznych dramatyczną sytuację 
zdrowotną polskiego społeczeństwa wynikającą m.in. ze zbyt niskich 
nakładów finansowych państwa na tę sferę budżetową. Przedstawiając te 
alarmujące dane jako jedną z możliwości zmiany sytuacji, poddaje pod 
rozwagę możliwość wykorzystania mechanizmów ubezpieczeniowych. 
„Możliwości podwyższania rent uzupełniających pobieranych od praco
dawców” -  tekst Moniki Nieznańskiej dotyczy zmian w ustawie z 24 maja 
1990 r. wprowadzających cywilnoprawną odpowiedzialność pracodawcy 
ze szkody powstałe w wypadku przy pracy. Zmiany te powodują moż
liwość rewaloryzowania zobowiązań pieniężnych, w tym rent uzupeł
niających. Autorka wskazuje w związku z tym na możliwość dochodzenia 
roszczeń pracowniczych. Ponadto teksty dotyczące ubezpieczeń gospodar
czych, porady brokerskie, składki ZUS i odpowiedzi na listy czytelników 
związane z prawną problematyką ubezpieczeniową.

Orzecznictwo Sądów Polskich zeszyt 11, 1997 r.

Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych oraz 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 1996 i 1997 wraz z komen
tarzami.
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