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Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń 
gospodarczych

Streszczenie

Celem rozważań jest ukazanie miejsca i roli ubezpieczeń turystycznych w systemie ubezpieczeń 
gospodarczych. Wprawdzie w nauce o ubezpieczeniach nie znajdujemy definicji ubezpieczeń tury-
stycznych, jednak najogólniej można stwierdzić, iż są to ubezpieczenia służące zaspokojeniu potrzeb 
finansowych (gospodarstw domowych i przedsiębiorstw), które powstają w związku z realizacją ry-
zyka specyficznego dla podmiotu podejmującego aktywność w zakresie szeroko pojętej turystyki 
i rekreacji. W artykule podjęto próbę uporządkowania i scharakteryzowania tych ubezpieczeń na tle 
podstawowych pojęć i kategorii oraz w świetle klasycznego ujęcia systematyki ubezpieczeń, prezen-
towanego w literaturze ubezpieczeniowej, z wykorzystaniem kilku najważniejszych kryteriów klasy-
fikacyjnych, tj. kryterium:
 - podmiotowego, 
 - przedmiotowego, 
 - związanego z konstrukcją programu ubezpieczenia, 
 - związanego z przestrzennym charakterem ryzyka, 
 - związanego z przymusem ubezpieczeniowym lub swobodą zawierania umowy, 
 - regulacji prawnej,
 - branży. 

Wyjaśnienie istoty ubezpieczeń turystycznych i ich funkcji w kontekście specyfiki ryzyka służy 
celom praktycznym – porządkując rynek ubezpieczeniowy oraz wspierając proces zarządzania ryzy-
kiem i w jego ramach projektowanie programów ochrony ubezpieczeniowej dla zainteresowanych 
podmiotów. Wśród społecznych implikacji opracowania można wymienić wpływ objaśniających, 
porządkujących i systematyzujących ujęć na wzrost świadomości ryzyka i świadomości ubezpiecze-
niowej zwykle skutkujący większą przezornością ubezpieczeniową.

Kategoria artykułu: metodologiczny.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia turystyczne, turystyka i rekreacja, ryzyko, systematyka, rodzaje, 
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Wstęp

Proces efektywnego zarządzania ryzykiem (zarówno w działalności gospodarczej, jak 
i w życiu prywatnym) wymaga nie tylko odpowiedniego poziomu świadomości ryzyka i jego 
finansowych konsekwencji, ale także umiejętności dobrania i wykorzystania odpowiednich 
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instrumentów. Identyfikacja i ocena ryzyka występującego w turystyce i rekreacji stanowi 
jedno z istotnych uwarunkowań optymalnych decyzji gospodarczych (przedsiębiorstw i osób 
fizycznych) i wstęp do aktywnego podejścia do ryzyka. W procesie tym szczególnej wagi na-
biera właściwe rozpoznanie specyfiki turystyki i rekreacji jako potencjalnego źródła zdarzeń 
generujących szkody (straty i nadzwyczajne wydatki). Wśród pięciu klasycznych sposobów 
podejścia do ryzyka (unikanie, ograniczanie, rozłożenie, zatrzymanie, transfer), ubezpiecze-
nie nie jest wyeksponowane jako odrębny instrument, choć stanowi jeden ze szczególnych 
sposobów zarządzania ryzykiem poprzez jego transfer (czyli przenoszenie za uzgodnioną 
opłatą poniesionych strat na inny podmiot) (Szumlicz 2005, s. 81). Ubezpieczenie należy 
postrzegać jako najpowszechniejszy, najłatwiej dostępny, choć nie zawsze tani instrument 
finansowania ryzyka. W porównaniu z samofinansowaniem (retencją ryzyka) jako alter-
natywną formą finansowania ryzyka (wymagającą zgromadzenia własnych lub pozyskania 
z zewnętrznych źródeł odpowiednio dużych środków finansowych na pokrycie strat i nad-
zwyczajnych wydatków będących konsekwencją realizacji ryzyka), ubezpieczenie, zdaniem 
wielu specjalistów, stanowi w świetle doświadczeń praktyki społeczno-gospodarczej bar-
dziej ekonomiczną metodę zarządzania ryzykiem (Sangowski 1998b, s. 45). Stanowi też 
wyraz świadomego podejścia do ryzyka, pewną motywację dla przezorności oraz gwarancję 
ochrony interesu majątkowego poszkodowanych. Ubezpieczenie nie powinno bowiem być 
postrzegane jako uniwersalna i wyłączna forma podejścia do ryzyka związanego z aktyw-
nością turystyczną i działalnością gospodarczą w branży związanej z turystyką. Przeciwnie, 
świadomość ubezpieczeniowa (a więc świadomość zarówno zalet i atutów ubezpieczenia, 
jak i ograniczeń oraz „słabych stron” metody ubezpieczeniowej) może sprzyjać racjonali-
zacji postaw wobec ryzyka i zachęcać do podejmowania nie tylko działań zapewniających 
finansowanie skutków realizacji ryzyka, ale także działań prewencyjnych, zapewniających 
unikanie, zmniejszenie i redukowanie ryzyka. 

Ubezpieczenie jako narzędzie w zarządzaniu ryzykiem w turystyce 
i rekreacji – podstawowe pojęcia i mechanizmy

Spośród wielu różnorodnych definicji ubezpieczenia (uwzględniających charakter i spe-
cyfikę ujęcia prezentowanego przez poszczególne dyscypliny nauk związanych z ubezpie-
czeniami) na uwagę, z punktu widzenia celu niniejszego opracowania, zasługują te, które 
eksponują rolę i znaczenie usługi ubezpieczeniowej dla jej odbiorcy. W takim ujęciu rolą 
ubezpieczenia jest przywrócenie jednostce ekonomicznej (finansowej) pozycji, którą mia-
ła przed powstaniem szkody (Sangowski 1998b, s. 46). Ubezpieczenie z punktu widzenia 
jednostki jest więc urządzeniem gospodarczym, które pozwala zastąpić „niepewność ponie-
sienia znacznych strat (ryzyko) pewnym, ale stosunkowo niewielkim kosztem (składką)” 
(Hadyniak 2000, s. 54). Dla klienta zakładu ubezpieczeń (ubezpieczonego) szczególną wagę 
ma charakter prawny umowy ubezpieczenia zawartej z zakładem ubezpieczeń (ubezpieczy-
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cielem). Zgodnie z prawem zobowiązań (Ustawa… 1964) „przez umowę ubezpieczenia 
ubezpieczyciel zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka zapłaty określonej sumy pieniężnej 
w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku (to jest do świadczenia ochrony ubez-
pieczeniowej) i do zapłaty owej sumy, jeśli wypadek ubezpieczeniowy zajdzie, a ubezpie-
czający zobowiązuje się zapłacić składkę” (Orlicki 2010, s. 123). 

W powyższej definicji związanej z charakterem prawnym umowy ubezpieczenia oraz we 
wszystkich charakterystykach rynku ubezpieczeniowego wyróżnia się dwie strony stosunku 
ubezpieczenia: ubezpieczającego i ubezpieczyciela. Ubezpieczający – jest osobą (podmio-
tem prawa cywilnego) zawierającym umowę ubezpieczenia. Może nim być „osoba fizyczna, 
osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która 
zawierając umowę zobowiązana jest jednocześnie do uiszczenia składki” (Sułkowska 2007, 
s. 47). Ubezpieczający może zawrzeć umowę na własną rzecz (ubezpieczenie chroni wów-
czas własny interes finansowy ubezpieczającego, który jest wówczas równocześnie ubez-
pieczonym). W tych najczęściej występujących przypadkach ubezpieczający jest nie tylko 
zobowiązany wobec ubezpieczyciela, ale również jest osobą uprawnioną do odszkodowania 
lub świadczenia. Kodeks cywilny (art. 808) wprowadza pojęcie umowy ubezpieczenia na 
rzecz osoby trzeciej (w postaci umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto 
i w postaci umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek). W kontekście ubezpieczeń w tury-
styce szczególnie ważne jest wyróżnienie ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej z uwagi na 
obowiązki nakładane przez ustawodawcę na organizatorów turystyki i pośredników tury-
stycznych w zakresie ubezpieczenia jako jednej z form zabezpieczenia finansowego oraz 
w zakresie zawarcia umów niektórych ubezpieczeń na rzecz klientów. Omawiając istotę 
i zakres ubezpieczeń w turystyce należy też wspomnieć o poszkodowanym jako specyficz-
nym podmiocie stosunku ubezpieczenia występującym obok ubezpieczyciela i ubezpiecza-
jącego w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. W świetle art. 822. § 1. K.c w umo-
wie „ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do 
zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, 
względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz 
której została zawarta umowa ubezpieczenia. Odwołując się do praktycznego wymiaru ubez-
pieczenia OC w turystyce, należy wspomnieć o zasadzie actio directa (art. 822. § 4. K.c. oraz 
art. 19 ust.ob. – Ustawa… 2003), w myśl której „uprawniony do odszkodowania w związku 
ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić 
roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń” sprawcy szkody. Tak więc korzystający 
z ochrony ubezpieczeniowej w zakresie OC organizator turystyki lub inny podmiot gospo-
darczy świadczący usługi związane z turystyką i rekreacją, a także osoba fizyczna mogą 
liczyć nie tylko na wypłatę odszkodowania lub innego świadczenia poszkodowanemu, ale 
także na przejęcie przez zakład ubezpieczeń obowiązków związanych z obsługą roszczenia 
(m.in. np. z obsługą prawną). 
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Ubezpieczyciel – jest to podstawowy podmiot podażowej strony rynku ubezpiecze-
niowego. Nazwa „ubezpieczycie” („asekurator”), która najściślej wiąże się ze stosunkiem 
prawnym łączącym strony umowy ubezpieczenia (Monkiewicz i in. 1999, s.22) jest jedną 
z nazw stosownych dla określenia przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczycie, 
zgodnie z przepisami prawa ubezpieczeniowego, wykonuje czynności polegające na ofe-
rowaniu i udzielaniu ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia zdarzeń losowych wyłącznie 
w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Czynności te mogą 
być wykonywane jedynie przez te przedsiębiorstwa, które uzyskały pozwolenie organu 
nadzoru (od 2006 roku – Komisji Nadzoru Finansowego)1. Jednym z podstawowych stan-
dardów działalności ubezpieczeniowej jest (poza zasadą numerus clausus, zasadą konce-
sjonowania i zasadą ograniczenia działalności pozaubezpieczeniowej) branżowość, co ozna-
cza, iż ubezpieczyciele nie mogą jednocześnie wykonywać działalności w zakresie Działu 
I (Ubezpieczenia na życie) i Działu II (Pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia 
majątkowe). Obecnie ubezpieczający mają możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia 
związanego z turystyką i rekreacją z jednym z 33 ubezpieczycieli Działu II i z jednym z kil-
kudziesięciu zagranicznych zakładów ubezpieczeń notyfikowanych w Polsce.

W celu prezentacji istoty ubezpieczenia jako mechanizmu łagodzącego skutki finanso-
we realizacji ryzyka, należy zinterpretować następujące podstawowe kategorie, tworzące 
zasadniczy schemat ideowy: ryzyko – składka – zdarzenie losowe – strata – świadczenie 
(Szumlicz 2005b, s. 29). 

Ryzyko – jest to jedna podstawowych kategorii szeroko omawianych w literaturze 
i często występujących w praktyce ubezpieczeniowej. Według jednego z ujęć ryzyko to 
zagrożenie zdarzeniem losowym, którego zaistnienie spowoduje stratę w posiadanych lub 
spodziewanych zasobach podmiotu ekonomicznego (Szumlicz 2005a, s. 79). W kontekście 
ubezpieczeń należy podkreślić znaczenie wyróżnienia ryzyka czystego, którego realiza-
cja w przeciwieństwie do ryzyka spekulatywnego (np. inwestycyjnego) powoduje stratę 
a uniknięcie nie przynosi korzyści materialnych (Szumlicz 2005a, s. 74). Ryzyko czyste, 
wiążące się z mierzalnym zagrożeniem jest traktowane jako ryzyko ubezpieczalne. Jak 
wynika z przedstawionego powyżej „łańcucha” ukazującego sekwencję relacji pomiędzy 
kluczowymi kategoriami związanymi z ubezpieczeniem, to właśnie ryzyko, jego identyfi-
kacja i oszacowanie skutków stanowi „siłę sprawczą” racjonalizacji postaw oraz zachowań 
i w konsekwencji wyboru ubezpieczenia jako narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo fi-
nansowe2. W tym ujęciu podmiot zarządzający ryzykiem postrzega je jako prawdopodobień-
stwo wystąpienia straty finansowej jako konsekwencji zdarzenia losowego (np. obowiązku 
naprawienia szkody spowodowanej nieostrożną jazdą na nartach, konieczności skorzystania 

1  Art. 6.3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej dopuszcza stosowanie następujących wyrazów 
w nazwach ubezpieczycieli: towarzystwa ubezpieczeń, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeń i reasekuracji, zakłady 
ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa reasekuracji, zakłady reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. 
2  Kategorię i przykłady ryzyka występującego w turystyce i rekreacji omawia szeroko: Gasińska (2011).
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z usług medycznych w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem podczas podróży 
zagranicznej, naprawienia mienia zniszczonego podczas pożaru hotelu itp.). Z kolei z per-
spektywy ubezpieczyciela ryzyko utożsamiane bywa często (co znajduje wyraz w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia) z przedmiotem ubezpieczenia (np. odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej organizatora kursu żeglarskiego, odpowiedzialności cywilnej w związku z ama-
torskim (rekreacyjnym) uprawianiem sportu, odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 
organizatora turystyki, kosztów leczenia chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków 
podczas podróży, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z wła-
maniem i rabunku itp.). 

Składka – jest ceną ochrony ubezpieczeniowej, czyli świadczeniem pieniężnym ubez-
pieczającego na rzecz ubezpieczyciela, stanowiącym ekwiwalent ochrony ubezpiecze-
niowej. Zasadniczym elementem składki ubezpieczeniowej (składki całkowitej, składki 
brutto) jest składka czysta (składka netto), która stanowiąc finansową partycypację ubez-
pieczających w funduszu ubezpieczeniowym służy realizacji przyszłych zobowiązań za-
kładu ubezpieczeń (wypłacie odszkodowań i świadczeń). Pozostałą część składki brutto 
tworzą dodatki (koszty zakładu ubezpieczeń) przeznaczone na obsługę administracyjną, 
akwizycję, prewencję, na bezpieczeństwo (w przypadku nieprzewidzianego niekorzyst-
nego rozkładu ryzyka), na oczekiwany zysk zakładu ubezpieczeń (za zarządzanie prze-
transferowanym ryzykiem) (Ronka-Chmielowiec 2004, s. 95-96; Monkiewicz i in. 1999,  
s. 47-50). Wysokość składki zależy od rodzaju (zakresu i czynników) ryzyka, z którym 
związane jest ubezpieczenie, poziomu ryzyka indywidualnego ubezpieczonego (wyni-
kającego z underwritingu), sumy ubezpieczenia (w ubezpieczeniach OC – sumy gwa-
rancyjnej) jako górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela. Na przykład w obo-
wiązkowym ubezpieczeniu na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną 
przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych występuje kilka czynników 
ryzyka (destynacja, środek transportu, fakt i termin pobierania przedpłat na poczet przy-
szłej imprezy turystycznej lub przyszłych usług turystycznych), które mają bezpośredni 
wpływ na wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej, a tym samym na wysokość składki. 
W popularnych, związanych z podróżami zagranicznymi ubezpieczeniach dobrowolnych, 
bardzo często destynacja stanowi czynnik różnicujący wysokość składki ubezpieczenio-
wej. Określa się wówczas „strefy geograficzne”, które według zakładu ubezpieczeń ge-
nerują różny poziom ryzyka3. W tym kontekście zakłady ubezpieczeń operują kategorią 
stopy składki (stawki), jako należnej składki przypadającej na każdą 1/1000 (promile) lub 
1/100 (procenty) część kwoty odpowiadającej sumie ubezpieczenia (sumie gwarancyjnej 
w ubezpieczeniach OC) w okresie roku. W praktyce zakłady ubezpieczeń przygotowują 

3  Np. w kompleksowym ubezpieczeniu podróży zagranicznych „Globtrotter” oferowanym przez TUiR Allianz Polska S.A. 
określono dwie strefy geograficzne. Strefa A – terytoria wszystkich państw europejskich oraz wszystkich krajów położonych 
w basenie Morza Śródziemnego wraz z Wyspami Kanaryjskimi, z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania Ubezpieczonego 
i Rzeczypospolitej Polskiej; Strefa B – terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania 
Ubezpieczonego i Rzeczypospolitej Polskiej 

Zeszyty-naukowe-32_2013.indd   52 2013-10-08   13:17:54



MARIA GASIŃSKA 53

taryfy składek obejmujące wszystkie parametry służące ustaleniu indywidualnej składki, 
a wśród nich, poza podstawowymi związanymi ze specyfiką przedmiotu ubezpieczenia, 
np.: zniżki za kontynuację ubezpieczenia, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, zawarcie 
równocześnie kilku umów u tego samego ubezpieczyciela.

Zdarzenie losowe – w myśl ustawy o działalności ubezpieczeniowej jest nim niezależ-
ne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje 
uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych po stronie ubezpieczające-
go lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową (Ustawa… 2003). Zdarzenie losowe 
jako fakt realizacji ryzyka charakteryzuje: niezależność zdarzeń od woli lub ich wystąpienie 
wbrew woli podmiotów dotkniętych zdarzeniem; możliwość jego wystąpienia nie oznacza-
jąca nieuchronności; podleganie prawu wielkich liczb (statystyczna prawidłowość), nad-
zwyczajność (grozi wielu podmiotom, a dotyka tylko niektórych); losowość (zagraża róż-
nym podmiotom, ale nie jest możliwe wskazanie podmiotu, który zostaje nim dotknięty) 
(Szumlicz 2005a, s. 94). Zdarzenie ubezpieczeniowe to zdarzenie losowe, które jest okre-
ślone w umowie ubezpieczeniowej jako takie, które pojawiając się rodzi negatywne skutki 
i tym samym prawo do uzyskania świadczenia od zakładu ubezpieczeń (Hadyniak, Szumlicz 
2010, s. 53). Wśród zdarzeń losowych wyróżnia się wypadki losowe sensu stricto (powo-
dujące w sposób bezpośredni lub pośredni konkretny uszczerbek na mieniu oraz nieszczę-
śliwe wypadki (powodujące utratę zdrowia lub życia). Wypadkiem losowym powodującym 
bezpośredni uszczerbek w mieniu jest na przykład kradzież lub zagubienie bagażu podczas 
podróży, utrata sprzętu narciarskiego wskutek kradzieży, uszkodzenie lub zniszczenie łodzi 
żaglowej itp. W ubezpieczeniach związanych z podróżami często zdarzenie losowe wiąże 
się ze z nieszczęśliwymi wypadkami (NNW), definiowanymi jako nagłe zdarzenia wywo-
łane przyczyną zewnętrzną, w wyniku których ubezpieczeni doznają uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia – trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. 

Strata – najogólniej strata stanowi finansowy (pieniężny) wymiar szkody jako konse-
kwencji zdarzenia losowego. Zwykle pojęciem szkody określa się każdy uszczerbek, za-
równo o charakterze majątkowym jak i niemajątkowym, który dotyka poszkodowanego. 
Uszczerbek materialny odnosi się do składników majątku poszkodowanego, natomiast 
uszczerbek niemajątkowy (krzywda) – ma bezpośredni związek z naruszeniem dóbr osobi-
stych (tj. m.in. zdrowia i integralności cielesnej) (Czachórski 1995, s. 75-76). Dla potrzeb 
ubezpieczeniowych można przywołać w tym miejscu kategorię szkodowości losowej defi-
niowanej jako „występujące w otaczającej nas rzeczywistości (w świecie przyrody i życiu 
społecznym) nagłe, nadzwyczajne i z reguły niemożliwe do przewidzenia zjawiska godzą-
ce w dobra osobiste i majątkowe człowieka, powodujące tzw. szkody (straty) losowe albo 
zwiększone potrzeby majątkowe” (Kowalewski 2006, s. 58). W świetle tej definicji szkoda 
losowa identyfikowana jest ze stratą, której wysokość można oszacować stosując metodę 
opartą na teorii różnicy autorstwa F. Mommsena polegającej na porównywaniu stanu ma-
jątkowego przed i po zdarzeniu oznaczającym naruszenie interesów osoby poszkodowanej 
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(Szpunar 1998, s. 32-33). Na uwagę zasługuje tu także wyróżnienie zwiększonych potrzeb 
majątkowych jako konsekwencji zdarzenia losowego, z którymi należy liczyć się przede 
wszystkim w sytuacji naruszenia dóbr osobistych.

Świadczenie – zgodnie z art. 805 § 2. Kodeksu cywilnego świadczenie zakładu ubez-
pieczeń polega w szczególności na zapłacie określonego odszkodowania za szkodę po-
wstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku (przy ubezpieczeniu majątkowym) 
lub na zapłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia 
przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na stosowane zarówno w nauce o ubezpieczeniach, jak i w praktyce ubez-
pieczeniowej rozróżnienie świadczenia jako realizacji funkcji kompensacyjnej w ubez-
pieczeniach osobowych (a wśród nich głównie w ubezpieczeniach na życie) i odszkodo-
wania jako kompensaty w ubezpieczeniach majątkowych. W takim ujęciu świadczenie 
ubezpieczeniowe jest określane jako wypłata w wysokości sumy ubezpieczenia, do któ-
rej ubezpieczyciel jest zobowiązany w przypadku zajścia zdarzenia losowego (wypadku 
ubezpieczeniowego) określonego w umowie ubezpieczenia na życie, a odszkodowanie 
ubezpieczeniowe jest definiowane jako wypłata w wysokości nie większej niż suma ubez-
pieczenia (lub suma gwarancyjna w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej), do 
której ubezpieczyciel jest zobowiązany w przypadku zajścia zdarzenia losowego (wypad-
ku ubezpieczeniowego) określonego w umowie ubezpieczenia majątkowego (Hadyniak, 
Szumlicz 2010, s. 69-70) lub ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych 
wypadków.

Podstawy klasyfikacji ubezpieczeń turystycznych

W ramach nauki o ubezpieczeniach nie znajdujemy definicji ubezpieczeń związanych 
z turystyką i rekreacją. Również w przepisach tworzących kanon prawa ubezpieczeniowe-
go nie wyróżnia się tej grupy ubezpieczeń (Romanowski 2000, s. 149). Podejmując próbę 
zdefiniowania tej kategorii, można najogólniej stwierdzić, iż ubezpieczenia te służą zaspo-
kojeniu potrzeb finansowych (gospodarstw domowych i przedsiębiorstw), które powstają 
w związku z realizacją ryzyka specyficznego dla podmiotu podejmującego aktywność w za-
kresie turystyki i rekreacji. 

Z kolei w praktyce ubezpieczeniowej przydatne są określenia i pojęcia odwołujące się 
bezpośrednio do grupy produktów mających bezpośredni lub pośredni związek z tury-
styką. Taki sposób zdefiniowania ułatwia zainteresowanym podmiotom zaprojektowanie 
ochrony ubezpieczeniowej i wybór produktów dostosowanych do rodzaju i poziomu ry-
zyka.

Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji obejmują więc wiele różnorodnych produktów 
skierowanych zarówno do przedsiębiorstw działających w szeroko pojętej branży turystycz-
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nej, jak i do osób fizycznych, wśród których są uczestnicy imprez zorganizowanych i osoby 
indywidualnie zaspokajające potrzeby w zakresie turystyki i rekreacji. Podział tych pro-
duktów opiera się na kilku kryteriach klasyfikacyjnych4, wśród których można wyróżnić 
kryterium: 
 - podmiotowe, 
 - przedmiotowe, 
 - związane z konstrukcją programu ubezpieczenia, 
 - związane z przestrzennym charakterem ryzyka, 
 - związane z przymusem ubezpieczeniowym lub swobodą zawierania umowy, 
 - regulacji prawnej,
 - kryterium branży. 

Syntetyczna prezentacja kryteriów podziału i klasyfikacji oraz przykładowych produk-
tów ubezpieczeniowych, zaliczanych do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wyodręb-
nionych za pomocą tych kryteriów, przedstawiono w tabeli 1. W dalszej części opracowania 
omówiono przesłanki i istotę zastosowanych kryteriów podziału oraz miejsce poszcze-
gólnych produktów ubezpieczeniowych, związanych z szeroko pojętą branżą turystyczną, 
w systemie ubezpieczeń gospodarczych. 

Tabela 1
Kryteria podziału i klasyfikacja ubezpieczeń w turystyce

Lp. Kryteria podziału Rodzaje i przyklady 

1. Podmiotowe 1.1 Ubezpieczenia podmiotów gospodarczych: organizatorów turystyki, pośredni-
ków usług turystycznych, hotelarzy, organizatorów imprez masowych, organizato-
rów polowań, właścicieli gospodarstw agroturystycznych itp.
1.2 Ubezpieczenia osób fizycznych (gospodarstw domowych), związane z turysty-
ką indywidualną i zorganizowaną, aktywnością o charakterze rekreacyjnym itp., 
np. kompleksowe ubezpieczenie rowerzysty (w zakresie OC, NW, casco, bagażu 
podróżnego, części zamiennych do roweru).

2. Przedmiotowe 2.1 Ubezpieczenia osobowe, np. podróżne ubezpieczenie NW i chorobowe.
2.2 Ubezpieczenia 
majątkowe

2.2.1 Ubezpieczenia mienia: np. ubezpieczenie bagażu po-
dróżnego, ubezpieczenie wyposażenia hotelu, ubezpieczenie 
sprzętu sportowego, służącego turystyce i rekreacji.
2.2.2 Ubezpieczenia OC: np. ubezpieczenie OC kontrakto-
we i deliktowe organizatorów turystyki, ubezpieczenie OC 
turysty w związku z uprawianiem sportu rekreacyjnego np. 
narciarstwa, ubezpieczenie OC przewodnika turystycznego, 
ubezpieczenie OC pilota wycieczek.

4  Podstawową klasyfikację ubezpieczeń dla celów zarządzania ryzykiem w turystyce przedstawiono w tabeli 1 (w:) Gasińska 
(2011).
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3. Konstrukcja pro-
gramu ochrony 
ubezpieczeniowej

3.1 Ubezpieczenia niespecyficzne: np. ubezpieczenie mienia organizatora turysty-
ki (nb. siedziba, oddziały) od ognia i innych zdarzeń losowych a także kradzieży 
z włamaniem i rozboju, stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych, dewastacji, 
szkód związanych z transportem mienia, szkód elektrycznych w maszynach 
i urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, wadliwego użytkowania sprzętu 
elektronicznego, utraty danych i oprogramowania oraz ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia; kompleksowe ubez-
pieczenie mieszkania, domu (szkody spowodowane ogniem i innymi zdarzeniami, 
kradzieżą z włamaniem, rabunkiem, dewastacją).
3.2 Ubezpieczenia specyficzne: np. ubezpieczenie firmy oferującej czarter jachtów 
(ogień i inne żywioły, kradzież dewastacja itp. oraz odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu posiadania i użytkowania jachtów); ubezpieczenie uczestników towarzy-
skiego rejsu (w zakresie NW i OC). 

4. Przestrzenny cha-
rakter ryzyka

4.1 Ubezpieczenia turystyczne w obrocie zagranicznym: np. ubezpieczenie na 
rzecz klientów dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oferują-
cych imprezy zagraniczne; ubezpieczenie osób uprawiających indywidualną tury-
stykę zagraniczną; ubezpieczenie zagranicznych podróży biznesowych.
4.2 Ubezpieczenia turystyczne w obrocie krajowym: np. ubezpieczenie krajowych 
podróży, ubezpieczenie gospodarstw agroturystycznych

5. Autonomii stron 5.1 Ubezpieczenia obowiązkowe: np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej organizatora imprez masowych, obowiązkowe ubezpieczenie 
na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych, ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów za 
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
5.2 Ubezpieczenia dobrowolne: np. dobrowolne ubezpieczenie obsługi turystycz-
nej OC zawodowe (skierowane do pilotów wycieczek, przewodników górskich 
i turystycznych, ratowników, wychowawców kolonijnych), dobrowolne ubezpie-
czenie kosztów odwołania/przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

6. Źródeł prawnych Ubezpieczenia morskie: np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatorów 
związanej z eksploatacją morskich jednostek pływających, ubezpieczenie rzeczy 
osobistych załogów statków morskich.
Ubezpieczenia lądowe: np. ubezpieczenia organizatorów przelotów balonem 
(sprzęt, załogi, pasażerowie, OC organizatora); ubezpieczenia organizatorów 
śródlądowych rejsów jachtowych; ubezpieczenia narciarzy; ubezpieczenia NW 
w turystyce górskiej. 

7. Branży (zgodnie 
z załącznikiem do 
ustawy o działalno-
ści ubezpieczenio-
wej obejmującego 
„Podział ryzyka 
według działów, 
grup i rodzajów 
ubezpieczeń”*)

Ubezpieczenia Działu I: np. wypadkowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie 
kosztów hospitalizacji jako uzupełnienie ubezpieczenia na życie.
Ubezpieczenia Działu II: np. ubezpieczenie NW turysty (zawierane w ramach  
1. Grupy – ubezpieczenia wypadku w tym wypadku przy pracy i choroby zawodo-
wej); ubezpieczenia casco organizatorów turystyki wodnej (zawierane w ramach 
6. Grupy – ubezpieczenia żeglugi morskiej i żeglugi śródlądowej, obejmującej 
szkody w statkach żeglugi morskiej i statkach żeglugi śródlądowej).

* Załącznik do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124  
poz. 1151 z późn. zm.).
Żródło: opracowanie własne.
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Kryteria podziału przedstawione w tabeli 1 oraz wynikające z ich zastosowania klasyfi-
kacje ubezpieczeń należy objaśnić zgodnie ze specyfiką ryzyka w turystyce oraz ze szcze-
gólnym charakterem ochrony ubezpieczeniowej realizowanej w ramach produktów ofero-
wanych zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym.

Systematyka ubezpieczeń turystycznych – charakterystyka 
szczegółowa

Kryterium podmiotowe

Zgodnie z tym kryterium można wyróżnić ubezpieczenia związane z ryzykiem podmio-
tów gospodarczych i ubezpieczenia skierowane do gospodarstw domowych. Wśród pod-
miotów gospodarczych korzystających z ochrony w ramach ubezpieczeń związanych z tu-
rystyką i rekreacją można przede wszystkim wymienić osoby fizyczne i osoby prawne (np. 
hotelarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych, a także, przede wszystkim, w myśl 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych5: organizatorzy turystyki, po-
średnicy turystyczni, agenci turystyczni, przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek). Do 
podmiotów, których działalność gospodarcza polega na świadczeniu szeroko pojętych usług 
związanych z turystyką i rekreacją należą również na przykład organizatorzy łowiectwa, 
organizatorzy imprez masowych, organizatorzy rekreacyjnych imprez związanych z jazdą 
konną, organizatorzy kolonii i obozów, organizatorzy gry w paintball, właściciele parków 
rozrywki, szkół jazdy konnej, obozowisk turystycznych (campingów i pól biwakowych), 
przechowalni bagażu i parkingów samochodowych, torów kartingowych, sal i placów za-
baw dla dzieci, stacji narciarskich, wyciągów narciarskich i kolei górskich, parków lino-
wych, parków przyrody i ogrodów zoologicznych, basenów i pływalni, wypożyczalni i ser-
wisów sprzętu sportowego, przewoźnicy osób i bagażu (przewóz lądowy, lotniczy, morski 
i śródlądowy) i in. Tak szerokie ujęcie podmiotów gospodarczych związanych z turystyką 
i rekreacją wynika przede wszystkim z występującego w praktyce zjawiska, które określa się 
jako „rozciągnięcie łańcucha kontraktowego” w odniesieniu do podmiotów świadczących 
usługi turystyczne sensu stricto, a także z rozwojem różnego rodzaju usług turystycznych 
(również związanych z rekreacją) sensu largo6. Jest to istotne z punktu widzenia określania 
rodzaju i stopnia odpowiedzialności organizatora turystyki w sytuacji, gdy posługuje się on 
tzw. podwykonawcami, na przykład przewoźnikami czy oferentami różnych dodatkowych 
atrakcji podczas imprezy turystycznej. Z kolei osoby fizyczne zainteresowane ochroną 
w zakresie ubezpieczeń turystycznych to turyści indywidualni i turyści korzystający z im-
prez zorganizowanych. Powyższy podział jest istotny z uwagi na różnice w zasadach przy-

5  Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 884.
6  Tak szerokie ujęcie podmiotowe występuje w publikacjach poświęconych przepisom prawa turystycznego. Por. np. 
Nesterowicz (1993, s. 10).
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stępowania do niektórych rodzajów ubezpieczeń. Turyści indywidualni zawierają wszystkie 
umowy ubezpieczenia osobiście. Natomiast turyści – uczestnicy imprez zorganizowanych, 
przystępują do niektórych ubezpieczeń za pośrednictwem biur podróży. W literaturze przed-
miotu często zamiennie stosuje się obok terminu „osoba fizyczna” pojęcie „gospodarstwo 
domowe”, co wynika ze słusznego założenia, iż to właśnie ono stanowi podstawową obok 
przedsiębiorstwa kategorię mikroekonomiczną. Jeżeli więc przyjmujemy podejście rynko-
we (analiza i ocena funkcjonowania rynku) lub marketingowe i odwołujemy się do pod-
miotów strony podażowej (zakłady ubezpieczeń) oraz podmiotów po stronie popytowej 
(klienci), uprawnione jest posługiwanie się kategorią „gospodarstwo domowe” definiowaną 
jako zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie 
utrzymujących się. W statystykach i badaniach krajowych i międzynarodowych wyróżnia 
się jednoosobowe i wieloosobowe (2 i więcej osobowe), a także rodzinne i nierodzinne go-
spodarstwa domowe7. 

Kryterium przedmiotowe

Zgodnie z tym kryterium wyróżnia się ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia mająt-
kowe, a wśród ubezpieczeń majątkowych, w myśl art. 821 K.c. występują ubezpieczenia 
mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej8. Ubezpieczeniowa ochrona mienia 
dotyczyć może nieruchomości i mienia ruchomego stanowiących własność podmiotów 
gospodarczych związanych z branżą turystyczną oraz mienia (m.in. bagażu podróżnego) 
klientów i gości korzystających z usług tych podmiotów. W ubezpieczeniach majątkowych, 
które są skierowane zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i do osób fizycznych, szcze-
gólnym typem interesu stanowiącego przedmiot ochrony ubezpieczeniowej są dobra i war-
tości majątkowe ubezpieczonego. Wartości majątkowe mogą być charakteryzowane jako 
istniejące, przyszłe i ujemne (Kowalewski 2006, s. 24). Stosując kryterium przedmiotowe 
można wyróżnić wśród ubezpieczeń majątkowych: ubezpieczenia rzeczowe (mienia – dóbr 
materialnych) i ubezpieczenia wartości majątkowych (ubezpieczenia majątkowe sensu stric-
to). Ubezpieczenia wartości majątkowych to głównie ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej (zarówno kontraktowe, jak i deliktowe) oraz ubezpieczenia wielu rodzajów ryzyka 
finansowego (Sangowski 1998b, s. 201). W ubezpieczeniach mienia wypłata ubezpieczy-
ciela przybiera postać odszkodowania. W myśl art. 822. § 1. Kodeksu cywilnego, przez 
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do 
zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, 
względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz 
której została zawarta umowa ubezpieczenia9. W ubezpieczeniach osobowych, przedmiot 

7  http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-176.htm [dostęp: 10.04.2012].
8  Kodeks cywilny. Zobowiązania, Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia, Dział II. Ubezpieczenia majątkowe.
9  Kodeks cywilny…, op.cit.
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ubezpieczenia stanowią dobra osobiste w postaci życia, zdrowia i zdolności do wykony-
wania pracy. Ubezpieczenia te wiążą się z nieszczęśliwymi wypadkami losowymi, których 
konsekwencje finansowe w postaci szkody są trudne do oszacowania (Sangowski 1998b,  
s. 200). Ubezpieczenia osobowe w turystyce i rekreacji dzielą się ze względu na rodzaj 
zdarzeń losowych na ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubez-
pieczenia kosztów leczenia. W odniesieniu do ubezpieczeń osobowych wypłata zakładu 
ubezpieczeń na rzecz klienta przyjmuje postać świadczenia ubezpieczeniowego.

Kryterium związane z konstrukcją programu ochrony 
ubezpieczeniowej10

Jest to klasyfikacja szczególnie przydatna w projektowaniu zakresu ochrony ubezpie-
czeniowej (doboru produktów ubezpieczeniowych i wyborze oferty oraz ubezpieczyciela) 
i wiąże się z wyróżnieniem ubezpieczeń niespecyficznych i ubezpieczeń specyficznych. 
Dobrze skonstruowany program ubezpieczeniowy podmiotu gospodarczego i gospodarstwa 
domowego powinien uwzględniać dwa obszary ryzyka. Pierwszy z nich obejmuje grupę 
ryzyk standardowych, czyli takich, które są charakterystyczne dla większości przedsię-
biorstw i osób fizycznych. Będą to np.: ryzyko ognia i innych żywiołów, ryzyko kradzie-
ży (z włamaniem) rabunku, (dewastacji, wandalizmu), ryzyko odpowiedzialności cywilnej 
związane z posiadanym mieniem i zatrudnianiem pracowników, ryzyko komunikacyjne, ry-
zyko powstania szkód technicznych (tj.: przepięcia prądu, awarii wodociągów, centralnego 
ogrzewania, cofnięcia się ścieków, uderzenia obcego pojazdu w obiekt będący własnością 
firmy, uszkodzenia gablot, tablic reklamowych, neonów) (Borowska 2006, s. 49). W drugiej 
kategorii ryzyka występują zdarzenia losowe szczególne, wiążące się ze specyfiką branży 
oraz misją, funkcjami społeczno-ekonomicznymi i zakresem działalności przedsiębiorstwa 
lub rodzajem i poziomem aktywności członków gospodarstwa domowego. W konsekwencji 
takiego podziału ryzyka w programie ubezpieczeniowym podmiotu gospodarczego działają-
cego w branży turystycznej będą występowały ubezpieczenia niespecyficzne, a więc stan-
dardowe ubezpieczenia mienia, środków transportu, utraty zysku, odpowiedzialności cywil-
nej pracodawcy itp. oraz ubezpieczenia specyficzne, czyli np. obowiązkowe ubezpieczenie 
na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych, obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatorów imprez ma-
sowych, ubezpieczenia hotelarzy, ubezpieczenia przewoźników, ubezpieczenia gospodarstw 
agroturystycznych itp. Z kolei ubezpieczenia niespecyficzne osób fizycznych to skierowane 
do wszystkich gospodarstw domowych ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, 
ubezpieczenia samochodowe, ubezpieczenia OC związanej z posiadanym mieniem i cho-
waniem zwierząt domowych itp. Natomiast do specyficznych ubezpieczeń skierowanych 

10  Do tego podziału często odwołuje się w swoich pracach R. Holly (2004; 2002; 2001).
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do osób fizycznych w związku z ich aktywnością w zakresie turystyki i rekreacji należą na 
przykład: ubezpieczenia narciarskie, żeglarskie, ubezpieczenia wyjazdowe KL i NNW.

Kryterium związane z przestrzennym charakterem ryzyka11

Ten podział ma szczególne znaczenie w ubezpieczeniach związanych z ruchem tury-
stycznym i rekreacją. Analiza ryzyka występującego wraz z aktywnością podmiotów gospo-
darczych i osób fizycznych w zakresie turystyki i rekreacji wskazuje na istotne różnice te-
rytorialne, które z uwagi na charakter niebezpieczeństwa, prawdopodobieństwo i materialne 
konsekwencje zdarzeń losowych, stanowią uwarunkowanie zakresu przedmiotowego, finan-
sowych granic ochrony ubezpieczeniowej (sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej), listy 
klauzul wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela, udziałów własnych ubezpieczo-
nego, a także ceny ubezpieczenia. Z uwagi na to kryterium można wyróżnić ubezpiecze-
nia ryzyka, które występuje w związku z aktywnością zagraniczną podmiotów (podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych) i ubezpieczenia ryzyka, zagrażającego mu na terytorium 
kraju. W literaturze przedmiotu w odniesieniu do kryterium zakresu przestrzennego i cha-
rakteru ryzyka stosuje się podział na ubezpieczenia w obrocie zagranicznym i ubezpiecze-
nia w obrocie krajowym (Sangowski 1998b, s. 203). Szczególnym przykładem znaczenia 
takiego podziału w ubezpieczeniach związanych z turystyką i rekreacją jest umożliwienie 
przyjmowania wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli przedsiębiorca 
wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa 
oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy, z czego w myśl art. 5.1 usta-
wy o usługach turystycznych (Ustawa… 1997) nie mogą korzystać przedsiębiorcy wyko-
nujący usługi turystyczne za granicą. Te podmioty są zobowiązane do zapewnienia swoim 
klientom ochrony w razie niewypłacalności w postaci umowy ubezpieczenia na rzecz klien-
tów (lub gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej). Odrębne rozwiązania zwią-
zane z przestrzennym charakterem ryzyka w działalności przedsiębiorców wykonujących 
usługi turystyczne wprowadzono także w Rozporządzeniu Ministra Finansów (2013) do-
tyczącym obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wy-
konywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. W Rozporządzeniu 
tym dla określenia minimalnej sumy gwarancyjnej i jej zróżnicowania wykorzystano kate-
gorie: państwa europejskie i pozaeuropejskie, terytorium krajów mających granicę lądową 
z Rzeczpospolitą Polską, Federacja Rosyjska w obrębie obszaru kaliningradzkiego, teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Taka kategoryzacja minimalnych sum gwarancyjnych (we-
dług kryterium przestrzennego) pojawiła się już w analogicznym Rozporządzeniu z 2010 r. 
(Rozporządzenie… 2010). Jeszcze bardziej spektakularne kryteria przestrzenne zróżnicowa-

11  W literaturze przedmiotu stosuje się alternatywnie kryterium zakresu terytorialnego świadczonej ochrony ubezpieczeniowej. 
Por. Sangowski (1998a, s. 158).
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nia sum gwarancyjnych w wprowadzono do Rozporządzenia Ministra Finansów (2005)obo-
wiązującego w odniesieniu do umów zawieranych do grudnia 2010 r. Wymienia się w nim 
4 kategorie: RP, 6 wymienionych z nazwy państw europejskich oraz obwód Kaliningradzki, 
38 wymienionych z nazwy państw europejskich, inne państwa niewymienione w poprzed-
nich kategoriach oraz Wyspy Kanaryjskie. Wysokość sumy gwarancyjnej w tym ubezpie-
czeniu jest więc zróżnicowana w odniesieniu do ubezpieczenia związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w kraju i za granicą (a w ramach tej ostatniej formy w zależności 
od poziomu ryzyka występującego w poszczególnych krajach).

Kryterium związane z przymusem ubezpieczeniowym lub swobodą zawierania 
umowy (inaczej kryterium autonomii stron)

Według tego kryterium (Kowalewski 2006, s. 24), ubezpieczenia w turystyce i rekre-
acji dzieli się na dobrowolne i obowiązkowe. Według art. 3.1 Ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, UFG i PBUK (2003), ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfiko-
wana przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia 
umowy ubezpieczenia. Wśród ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce dominują ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej. Podstawy prawne ubezpieczeń obowiązkowych, to wy-
mieniona ustawa, a także Kodeks cywilny oraz w odniesieniu do ubezpieczeń określonych 
w art. 4. ust. 4 ustawy jako ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub 
umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających 
na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia – właśnie odpowied-
nie ustawy lub umowy międzynarodowe, a także akty wykonawcze (najczęściej w postaci 
Rozporządzeń Ministra Finansów) do ustaw wprowadzających ubezpieczenia obowiązko-
we. W odniesieniu do ubezpieczeń w szeroko pojętej branży turystyki i rekreacji jest to na 
przykład przywołana już powyżej Ustawa o usługach turystycznych i adekwatne do niej 
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz 
klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredni-
ków turystycznych lub Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie i adekwatne 
do niej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia 
OC przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa. W aktach 
wykonawczych (rozporządzeniach Ministra Finansów) przedstawiony jest przedmiot i za-
kres każdego z ubezpieczeń obowiązkowych wprowadzonych ustawą, terminy dotyczące 
powstania obowiązku zawarcia umowy oraz wysokość/wysokości minimalnej sumy gwa-
rancyjnej. Suma gwarancyjna jest jedną z podstawowych kategorii określających zakres od-
powiedzialności finansowej ubezpieczyciela. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywil-
nej odszkodowanie (lub inne świadczenie) nie wykracza ponad kwotę sumy gwarancyjnej. 
Z kolei, w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej określa się mini-
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malną sumę gwarancyjną jako górną granicę ochrony zagwarantowanej ubezpieczającemu 
z jednej strony oraz z drugiej strony jako standard ochrony zapewniający minimalny poziom 
ochrony interesu majątkowego poszkodowanego (pokrzywdzonego). W związku z powyż-
szym wskazane jest, aby podmioty gospodarcze, na które został nałożony obowiązek ubez-
pieczenia nie poprzestawały na ubezpieczeniach obowiązkowych i zapewniały sobie wyższy 
i pełniejszy poziom ochrony w ramach ubezpieczeń dobrowolnych. Ważne są w tym przy-
padku zarówno wysokość sumy gwarancyjnej, jak i zakres ubezpieczenia. Na przykład obo-
wiązkowe ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zapewnia jedynie ochronę w przypad-
ku upadłości biura podróży (na wypadek niewypłacalności) w zakresie pokrycia kosztów 
powrotu klientów z imprezy turystycznej oraz zwrotu wpłat poniesionych przez klientów za 
niezrealizowane usługi (zakończone przed czasem i odwołane). Tak więc odszkodowanie 
w ramach tego ubezpieczenia nie tylko może nie pokrywać (w ramach minimalnej sumy 
gwarancyjnej) powyżej wymienionych wydatków i zwrotu wpłat poniesionych przez klien-
tów, ale z pewnością nie zapewni ochrony w przypadku roszczeń klientów z tytułu niewy-
wiązania się przez organizatora z zobowiązań dotyczących standardu usług, terminów (czyli 
klasycznej odpowiedzialności cywilnej kontraktowej – Nesterowicz 1993, s. 23-48), a także 
w przypadku roszczeń związanych z odpowiedzialnością deliktową organizatora usług tury-
stycznych (Gospodarek 2008, s. 139-162). Dobrowolne ubezpieczenia w turystyce to jednak 
nie tylko oferowane przez ubezpieczycieli produkty dodatkowe (suplementarne i komple-
mentarne), uzupełniające zakres i poziom ochrony oferowanej podmiotom gospodarczym 
w standardowych ubezpieczeniach obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej, ale także 
cała gama produktów skierowanych do firm i osób fizycznych [np. ubezpieczenia pracodaw-
cy (organizatora podróży, imprezy masowej, łowiectwa) za szkodę na osobie pracownika, 
ubezpieczenia ochrony prawnej (w przypadku szkody lub straty w mieniu i roszczeń z ty-
tułu odpowiedzialności cywilnej), ubezpieczenia utraty zysku – BI, ubezpieczenia assistan-
ce, ubezpieczenia NNW i KL w podróży, ubezpieczenia podróżne OC itp.]. Dobrowolnymi 
ubezpieczeniami w turystyce są więc wszystkie pozostałe (poza obowiązkowymi) pozostałe 
produkty, których wykorzystanie nie wiąże się z żadną z form przymusu ubezpieczeniowego 
ani narzucenia obowiązku zawarcia umowy. Analiza podziału ubezpieczeń według kryte-
rium związanego z przymusem ubezpieczeniowym lub swobodą zawierania umowy dostar-
cza interesującego przykładu związanego z podróżnym ubezpieczeniem NNW. Otóż zgod-
nie z art. 14. ust. a ustawy o usługach turystycznych, organizatorzy turystyki, organizujący 
imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących 
w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów 
leczenia. W świetle powyższego przepisu podróżne ubezpieczenie NNW, stanowiąc powin-
ność organizatora, należy do kategorii ubezpieczeń obowiązkowych (ale tylko dla turystów 
wyjeżdżających za granicę za pośrednictwem biura podróży). Równocześnie ten sam pro-
dukt należy do ubezpieczeń dobrowolnych, gdy turysta nie korzysta z usług oferowanych 
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przez organizatora imprez turystycznych. Na marginesie prezentacji powyższego podziału 
należy podkreślić, iż wszystkie ubezpieczenia obowiązkowe w turystyce są, podobnie jak 
turystyczne ubezpieczenia dobrowolne, ubezpieczeniami umownymi, czyli warunkiem ko-
rzystania z ochrony ubezpieczeniowej jest zawarcie umowy ubezpieczenia, co wynika z za-
sady jedności umowy ubezpieczenia (Kowalewski 2006, s. 227).

Kryterium związane z tradycją, odmiennością podmiotu ubezpieczenia  
oraz źródeł prawnych, ubezpieczenia morskie i ubezpieczenia lądowe  
(kryterium regulacji prawnej)

Ten podział ubezpieczeń turystycznych (Sangowski 1998a, s. 157-158; Kowalewski 
2006, s. 24) wiąże się z odrębnością źródeł prawa ubezpieczeniowego; w ubezpieczeniach 
morskich źródłem prawa jest Kodeks morski, a w ubezpieczeniach lądowych – Kodeks cy-
wilny. Ubezpieczenia morskie są produktami chroniącymi interes majątkowy wszystkich 
podmiotów (gospodarczych i osób fizycznych) związanych z turystyką morską, natomiast 
funkcją lądowych ubezpieczeń turystycznych jest ochrona interesu wszystkich podmiotów 
związanych z turystyką na lądzie, w powietrzu i na wodach śródlądowych. Jako przykłady 
ubezpieczeń morskich można wskazać obowiązkowe ubezpieczenie OC morskich przewoź-
ników pasażerskich czy dobrowolne ubezpieczenia casco pasażerskich statków morskich 
i cargo morskich przewoźników pasażerskich. 

Kryterium branży (a tych ramach podział wg grup ubezpieczeń,  
zgodnie z Załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Podział według tego kryterium ma znaczenie porządkujące ofertę ubezpieczeń turystycz-
nych, wskazuje na rodzaj zakładu ubezpieczeń, w którym zawierana jest konkretna umowa 
ubezpieczenia i wynika z jednej z podstawowych zasad prowadzenia działalności przez za-
kłady ubezpieczeń, czyli zasady branżowości (zasady rozdziału branż)12. Z zasady branżo-
wości wynika zakaz prowadzenia jednocześnie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie 
i w zakresie pozostałych rodzajów ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń na życie należą do 
Działu I, w którym dopuszcza się możliwość prowadzenia poza ubezpieczeniami na życie 
ubezpieczeń wypadkowych (NW) i chorobowych, co do zasady należących do Działu II, je-
żeli stanowią uzupełnienie (dodatkową opcję) ubezpieczeń z grup 1-4 Działu I. Ubezpieczenia 
w turystyce należą przede wszystkim do Działu II i są usytuowane w 18 grupach (najogól-
niej: ubezpieczenie – wypadku, choroby, casco, żeglugi morskiej i śródlądowej, przedmio-
tów w transporcie, szkód spowodowanych żywiołami, odpowiedzialności cywilnej, kredytu, 

12  Poza tą zasadą prowadzenia działalności ubezpieczeniowej należy wymienić zasadę numerus clausus (ograniczenia 
dopuszczalnej formy prowadzenia działalności działalności ubezpieczeniowej do spółki akcyjnej i towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych) i zasadę koncesjonowania działalności ubezpieczeniowej.
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różnych ryzyk finansowych, ochrony prawnej, assistance i gwarancje ubezpieczeniowe). 
W przypadku zdarzeń losowych będących nieszczęśliwymi wypadkami, a więc nagłych 
zdarzeń wywołanych przyczynami zewnętrznymi, w wyniku których ubezpieczeni, nieza-
leżnie od swojej woli doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarli 
ubezpieczeniowe, przydatne (poza ubezpieczeniami osobowymi Działu II) bywają produkty 
Działu I chroniące nie tylko interes finansowy uposażonych (Szczepańska 2009), ale także 
samego ubezpieczonego, gdy poza podstawowym ubezpieczeniem zawarł on np. dodatkowe 
ubezpieczenie inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenie niezdolno-
ści do pracy, ubezpieczenie uzyskania tzw. drugiej opinii lekarskiej, ubezpieczenie na wy-
padek pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania i operacji, ubezpieczenie zdrowotne13. 
Choć produkty ubezpieczeniowe Działu I nie są dedykowane zdarzeniom mającym bezpo-
średni związek z uprawianiem turystyki i rekreacji, to jednak zapewniają ochronę ubezpie-
czeniową (często na znacznie wyższym poziomie niż „pozostałe ubezpieczenia osobowe” 
Działu II), również w przypadku szkód osobowych poniesionych w związku z tym rodzajem 
aktywności. 

Podsumowanie

Ubezpieczenie, jako jeden z instrumentów zarządzania ryzykiem, służy przywróceniu 
jednostce (przez dostarczenie środków finansowych) ekonomicznej (finansowej) pozycji 
którą miała przed powstaniem szkody. W procesie zarządzania ryzykiem szczególnej wagi 
nabiera właściwe rozpoznanie specyfiki turystyki i rekreacji jako potencjalnego źródła zda-
rzeń generujących szkody (starty i nadzwyczajne wydatki). Wprawdzie w nauce o ubezpie-
czeniach nie znajdujemy definicji ubezpieczeń „turystycznych”, jednak najogólniej można 
stwierdzić, iż są to ubezpieczenia służące zaspokojeniu potrzeb finansowych (gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw), które powstają w związku z realizacją ryzyka specyficznego 
dla podmiotu podejmującego aktywność w zakresie turystyki i rekreacji. Można też stwier-
dzić, iż są to ubezpieczenia należące do grupy produktów mających bezpośredni lub pośred-
ni związek z turystyką. Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji obejmują wiele różnorodnych 
produktów skierowanych zarówno do przedsiębiorstw działających w szeroko pojętej bran-
ży turystycznej, jak i do osób fizycznych, wśród których są uczestnicy imprez zorganizowa-
nych i osoby indywidualnie zaspokajające potrzeby w zakresie turystyki i rekreacji. Podział 
tych produktów opiera się na kilku kryteriach klasyfikacyjnych, wśród których można wy-
różnić: kryterium podmiotowe, kryterium przedmiotowe, kryterium związane z konstrukcją 
programu ubezpieczenia, kryterium związane z przestrzennym charakterem ryzyka, kryte-
rium związane z przymusem ubezpieczeniowym lub swobodą zawierania umowy, kryterium 

13  Taki zakres umów dodatkowych (opcji rozszerzenia zakresu ochrony) w ubezpieczeniu na życie oferuje jeden z ubezpieczycieli 
Działu I , http://www.axa-polska.pl/oferta-indywidualna/ochrona/ubezpieczenie-na-zycie-parasol/ [dostęp: 13.05.2013].
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regulacji prawnej i kryterium branży. Każde z ubezpieczeń „turystycznych” ma nie tylko 
swoją funkcję w ochronie interesu finansowego firmy czy też osoby fizycznej w przypadku 
szkody związanej z wypadkiem ubezpieczeniowym, ale także szczególną charakterystykę 
adekwatną do specyfiki ryzyka występującego w tym obszarze aktywności, a tym samym 
swoje miejsce w systemie ubezpieczeń gospodarczych. Choć w praktyce ubezpieczeniowej 
bywają one wyróżniane jako odrębna kategoria pod nazwą „ubezpieczenia turystyczne”, 
jednak w związku z szerokim zakresem pojęcia (różne podmioty zainteresowane ochroną 
ubezpieczeniową, różne przejawy aktywności gospodarczej i indywidualnej, różne rodza-
je ryzyka) uzasadnione jest zarówno w kontekście potrzeb nauki o ubezpieczeniach, jak 
i rynku ubezpieczeniowego podejmowanie prób uporządkowania i scharakteryzowania tych 
ubezpieczeń jako elementu systemu ubezpieczeń gospodarczych. 
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Tourist Insurance in the System of Business Insurance

Summary

An aim of the author’s deliberations is to present the place and role of tourist insurance in the 
system of business insurance. To be sure, in the science of insurance, we do not find a definition of 
tourist insurance, though most generally we can state that it is insurance serving meeting financial 
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needs (by households and enterprises) which occur with regard to managing the risk specific to the 
entity undertaking its activity in the area of tourist and recreation in a broad sense. In her article, the 
author undertook an attempt to arrange and describe that insurance against the background of basic 
notions and categories as well as in the light of the classical approach to the insurance systematics 
presented in the insurance literature, with the use of several basic classification criteria as follows:
 - subjective, 
 - objective, 
 - connected with construction of the insurance programme, 
 - connected with the spatial nature of risk, 
 - connected with the insurance coercion or the freedom to conclude a contract, 
 - legal regulation,
 - branch. 

Explanation of the essence of tourist insurance and its functions in the context of risk specificity 
services practical objectives, arranging the insurance market and supporting the process of risk man-
agement, and, within its framework, designing programmes of insurance protection for the concerned 
entities. Among the social implications of the study, there can be mentioned impact of the explaining, 
arranging, and systematising approaches on growth of awareness of the risk and insurance awareness, 
usually resulting in a greater insurance prudence.

Methodological article.

Key words: tourist insurance, tourism and recreation, risk, systematics, types, allocation criteria.
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