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INSURANCE OF MOVABLE CULTURAL PROPERTY IN PUBLIC COLLECTIONS
The article presents a discussion confirming the idea that insuring musealia lent out for temporary exhibitions is a highly complex issue, and is very often impossible 
to come to terms with in real life. Simply making an insurance agreement relating to musealia lent for temporary exhibitions, without properly formulating its content 
is decidedly not enough to state that the insurance protection of the said musealia will be effective. On the other hand, it is impossible to specify one and only proce-
dure for making such agreements, which would under any circumstances provide the optimal content of the insurance agreement for the lent musealia. It is, 
therefore, necessary to consider particular points of such an agreement with reference to each individual case. 

 UBEZPIECZENIA MUZEALIÓW  
WYPO!YCZANYCH NA WYSTAWY CZASOWE

Problematyka ubezpiecze! ruchomych dóbr kultury w zbio-
rach publicznych pozostaje zagadnieniem niezwykle z"o#onym  
i dla praktyki tyle# donios"ym, co trudnym. Podkre$li% nale#y przy 
tym, #e nie mówimy o ubezpieczeniu ruchomych dóbr kultury w 
zbiorach publicznych, lecz o ubezpieczeniach. Bardzo wyra&nie 
zarysowuje si' bowiem podzia" na: 

wystawy czasowe oraz 

Umowa ubezpieczenia dóbr kultury wypo#yczanych na wysta-
wy czasowe odznacza si' wieloma sk"adnikami charakterystycz-
nymi, odró#niaj(cymi t' umow' nie tylko od innych umów ubez-
pieczenia rzeczy ruchomych, zawieranych w ramach ubezpiecze! 
maj(tkowych, oraz od – funkcjonuj(cych w ramach ubezpiecze! 
dóbr kultury – umów ubezpieczenia dzie" sztuki i zabytków rucho-
mych w zbiorach prywatnych, ale tak#e, a mo#e przede wszyst-
kim, odró#niaj(cych t' umow' od umów ubezpieczenia rucho-
mych dóbr kultury przechowywanych lub prezentowanych w eks-
pozycjach sta"ych. Ubezpieczeniu dóbr kultury w ekspozycjach 
sta"ych po$wi'cony zostanie kolejny artyku", natomiast przedmio-
tem zainteresowania niniejszego opracowania jest ubezpieczenie 
ruchomych dóbr kultury wypo#yczanych na wystawy czasowe.  
W ramach przedmiotowego ubezpieczenia funkcjonuje natomiast: 

krajowe wystawy czasowe oraz

zagraniczne wystawy czasowe.
W pierwszej kolejno$ci przybli#one zostanie ubezpieczenie 

ruchomych dóbr kultury wypo#yczanych na zagraniczne wy-
stawy czasowe. Uzasadnieniem powy#szego jest okoliczno$%, 
#e ubezpieczenie dóbr kultury towarzysz(ce wypo#yczeniom 
mi'dzynarodowym odznacza si' du#( donios"o$ci( praktycz-
n(. Godzi si' tak#e zauwa#y%, #e w odniesieniu do ubezpiecze-
nia towarzysz(cego wystawom czasowym zasadne jest precy-
zyjne okre$lenie przedmiotu ubezpieczenia. Przedmiotem  
wypo#yczenia, czy to mi'dzynarodowego czy krajowego, a – co 
za tym idzie – tak#e przedmiotem ubezpieczenia, s( bowiem 
nie tyle dobra kultury – rozumiane szeroko – lecz muzealia,  
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w rozumieniu ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach (Dz. U.  
z 1997, Nr 5, poz. 24, z pó&n. zm.; Dalej jako: UM). Mówi(c $ci-
$le – chodzi o te spo$ród muzealiów, które s( zarazem rzecza-
mi ruchomymi. Warto bowiem przypomnie%, #e zgodnie z defi-
nicj( legaln(, zawart( w art. 21 ust. 1 i ust. 1a UM: 
 ,,1. Muzealiami s( rzeczy ruchome i nieruchomo$ci stanowi(-
ce w"asno$% muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów. Mu-
zealia stanowi( dobro narodowe. 
 1a. W przypadku muzeum nieposiadaj(cego osobowo$ci 
prawnej, muzealiami s( rzeczy ruchome i nieruchomo$ci 
stanowi(ce w"asno$% podmiotu, który utworzy" muzeum, 
oraz wpisane do inwentarza muzealiów”.

Analiza instytucji ubezpieczenia muzealiów wypo#yczanych 
na zagraniczne wystawy czasowe oraz na wystawy krajowe musi 
by% poprzedzona refleksj( na temat samej idei ubezpieczenia wy-
po#yczanych muzealiów oraz pytaniem o istnienie alternatywnych 
form ochrony prawnej; na wypadek zaistnienia zdarzenia losowe-
go powoduj(cego uszkodzenie, zniszczenie lub utrat' muzealiów. 
Ubezpieczenia komercyjne odznaczaj( si' bowiem niezmiennie 
podstawow( wad(, jak( s( bardzo wysokie koszty przedmioto-
wych ubezpiecze!. Instytucj( prawn( funkcjonuj(c( w systemie 
prawa krajowego, która mog"aby zast(pi% ubezpieczenia komer-
cyjne, jest por'czenie wyp"aty odszkodowania za zniszczone, 
uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe, uregulowane 
w art. 23 ustawy z dnia 08.05.1997 r. o por'czeniach i gwarancjach 
udzielanych przez Skarb Pa!stwa oraz niektóre osoby prawne 
(Dz. U. 1997, Nr 79, poz. 484, z pó&n. zm. Dalej jako: PGuSP). 

Por'czenia wyp"aty odszkodowania udziela Rada Ministrów  
w imieniu Skarbu Pa!stwa, na wniosek ministra w"a$ciwego do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nale#y jednak 
podkre$li%, #e por'czenie wyp"aty odszkodowania mo#e by% 
udzielane wy"(cznie nierezydentom. Oznacza to, i# instytucja po-
r'czenia wyp"aty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub 
skradzione eksponaty wystawowe ma zastosowanie wy"(cznie  
w odniesieniu do wypo#ycze! mi'dzynarodowych i to nie wszyst-
kich, a jedynie tych, gdzie eksponaty wystawowe pozyskiwane s( 
z zagranicy na wystaw' organizowan( w Polsce. Instytucja por'-
czenia nie dotyczy natomiast tych stanów faktycznych, w których 
strona polska, np. muzeum, udost'pnia w"asne muzealia pod-
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miotom zagranicznym, np. innemu muzeum zagranicznemu. 
Konkluzja jest zatem taka, #e ubezpieczenia komercyjne 

staj( si' konieczno$ci( w odniesieniu do wypo#ycze! krajowych 
oraz wypo#ycze! mi'dzynarodowych, w sytuacji gdy to strona 
polska udost'pnia muzealia podmiotom zagranicznym.  
W takich stanach faktycznych nie ma bowiem mo#liwo$ci sko-
rzystania z instytucji por'czenia wyp"aty odszkodowania za 
zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe. 
W przypadku udost'pniania muzealiów przez polskie muzea na 
wystawy zagraniczne pewn( alternatyw' dla ubezpiecze! ko-
mercyjnych mog( stanowi% por'czenia i gwarancje pa!stwowe 
udzielane przez organy publiczne innych pa!stw. Przedmiotowe 
gwarancje pa!stwowe stanowi( odpowiednik instytucji por'cze-
nia wyp"aty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skra-
dzione eksponaty wystawowe, obowi(zuj(cej w systemie prawa 
polskiego. Podobnie jednak jak w Polsce, tak te# w innych pa!-
stwach, uzyskanie stosownej gwarancji pa!stwowej obwarowa-
ne jest konieczno$ci( spe"nienia okre$lonych przes"anek.  
St(d te# korzystanie z przedmiotowych gwarancji ci(gle jeszcze 
uzna% nale#y za ma"o rozpowszechnione i nazbyt cz'sto zast'-
powane ubezpieczeniem komercyjnym.

W odniesieniu do funkcjonuj(cej w prawie polskim instytucji 
por'czenia wyp"aty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone 
lub skradzione eksponaty wystawowe godzi si' natomiast zauwa-
#y%, #e obowi(zuj(ca w obecnym kszta"cie instytucja nie spe"nia 
swojej roli. Wymagania odnosz(ce si' do minimalnej "(cznej war-
to$ci eksponatów sk"adaj(cych si' na wystaw' artystyczn( orga-
nizowan( w Polsce, okre$lone zosta"y bowiem tak rygorystycznie, 
#e w istocie por'czenia Skarbu Pa!stwa rzadko wykorzystywane 
s( w praktyce. Ubiegaj( si' o nie jedynie du#e muzea i to wy"(cz-
nie w zwi(zku z organizowaniem najwi'kszych i najbardziej spek-
takularnych wystaw. Artyku" 23 ust. 1 PGuSP stanowi bowiem, #e 
por'czenie wyp"aty odszkodowania z tytu"u zniszczenia, uszko-
dzenia lub kradzie#y nieubezpieczonych eksponatów, sk"adaj(-
cych si' na wystaw' artystyczn( organizowan( na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, mo#e by% udzielone, je$li "(czna war-
to$% eksponatów przekracza równowarto$% 500 000,00 euro. 

 UBEZPIECZENIE MUZEALIÓW WYPO!YCZANYCH 
NA ZAGRANICZNE WYSTAWY CZASOWE

Rozwa#ania na temat instytucji ubezpieczenia muzealiów wy-
po#yczanych na zagraniczne wystawy czasowe nale#y poprzedzi% 
wyja$nieniem, #e w aktualnym stanie prawnym ubezpieczenie 
muzealiów wypo#yczanych z Polski na wystawy mi'dzynarodowe 
nie ma charakteru obowi(zkowego. Jak wskazano ju# jednak 
wcze$niej, niejednokrotnie, w razie braku innych form prawnego 
zabezpieczenia – np. w postaci gwarancji pa!stwowej udzielanej 
przez pa!stwo siedziby zagranicznego muzeum bior(cego – 
ubezpieczenie komercyjne stanowi jedyn( mo#liwo$% zabezpie-
czenia si' na wypadek zaistnienia zdarzenia losowego (uszkodze-
nia, zniszczenia, b(d& utraty przedmiotu wypo#yczenia).  
Analizowanie praktyki prowadzi do wniosku, i# pomimo braku  
obligatoryjno$ci, wypo#yczeniom zagranicznym towarzyszy 
ochrona ubezpieczeniowa. Obowi(zek ubezpieczenia muzealiów 

wskazywany jest ju# w umowie wypo#yczenia – zawieranej pomi'-
dzy polskim muzeum wypo#yczaj(cym, a zagranicznym muzeum 
bior(cym – jako jeden z warunków koniecznych, od którego spe"-
nienia uzale#nione jest udost'pnienie muzealiów na zagraniczn( 
wystaw' czasow(. Nale#y zauwa#y%, #e jest to praktyka po-
wszechnie stosowana – zarówno przez polskie muzea w odnie-
sieniu do swoich partnerów zagranicznych, jak i przez muzea za-
graniczne w stosunku do muzeów polskich. Ju# na etapie umowy 
wypo#yczenia muzealiów strony postanawiaj(, #e muzeum wypo-
#yczaj(ce udost'pni obiekty po obj'ciu ich ochron( ubezpiecze-
niow(. Muzeum bior(ce zobowi(zane jest zatem do tego by za-
wrze% z ubezpieczycielem umow' ubezpieczenia muzealiów  
i pokry% wszelkie koszty ubezpieczenia, a w tym przede wszystkim 
sk"adk' ubezpieczeniow(. Natomiast muzeum wypo#yczaj(ce 
muzealia, cho% nie jest stron( umowy ubezpieczenia, to jednak  
w umowie tej wskazywane jest jako ubezpieczony. Umowa ubezpie-
czenia muzealiów wypo#yczanych na zagraniczne wystawy czaso-
we jest bowiem umow( zawieran( na cudzy rachunek (na rachu-
nek muzeum wypo#yczaj(cego). Oznacza to, #e stronami umowy 
ubezpieczenia ka#dorazowo s(: ubezpieczaj(cy – muzeum bior(ce 
zabytki oraz ubezpieczyciel. Rola ubezpieczonego – muzeum wypo-
#yczaj(cego – w omawianej umowie polega natomiast na tym, #e 
ubezpieczany jest jego interes maj(tkowy1. Muzeum bior(ce (ubez-
pieczaj(cy), zawieraj(c umow' na cudzy rachunek (na rachunek 
muzeum wypo#yczaj(cego) ubezpiecza bowiem nie swój, leczy cu-
dzy interes maj(tkowy (interes maj(tkowy muzeum wypo#yczaj(-
cego), ale dzia"a przy tym we w"asnym imieniu. 

Pozytywn( konsekwencj( umowy ubezpieczenia muzealiów 
wypo#yczanych na zagraniczne wystawy czasowe, jako umowy 
zawieranej na cudzy rachunek – na rachunek muzeum wypo#y-
czaj(cego – jest to, #e ubezpieczonemu wyp"acane jest pieni'#ne 
$wiadczenie ubezpieczeniowe i bezpo$rednio na jego rzecz 
$wiadczona jest ochrona ubezpieczeniowa2. Niew(tpliw( korzy-
$ci(, wynikaj(c( z konstruowania umowy ubezpieczenia wypo#y-
czanych muzealiów jako umowy zawieranej na cudzy rachunek, 
jest tak#e i to, #e zgodnie z art. 808 § 2 ustawy z dnia 23.04.1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pó&n. zm. Dalej jako: KC), 
obowi(zek zap"aty sk"adki ubezpieczeniowej obci(#a wy"(cznie 
ubezpieczaj(cego, a zatem stron' bior(c( muzealia. 

Praktyka pokazuje, i# polskie muzea – koncentruj(c uwag' 
na powo"anych powy#ej, korzystnych aspektach umowy ubezpie-
czenia wypo#yczanych muzealiów, jako umowy zawieranej przez 
muzeum zagraniczne na ich rachunek – nie zachowuj( nale#ytej 
czujno$ci w odniesieniu do tre$ci umowy ubezpieczenia. Tymcza-
sem na szczególne podkre$lenie zas"uguje fakt, #e ilekro% polskie 
muzeum wyst'puje jako strona wypo#yczaj(ca muzealia, posiada 
szczególny interes zarówno maj(tkowy, jak i niemaj(tkowy w tym, 
by podejmowa% decyzj' o wyborze w"a$ciwego ubezpieczyciela 
lub przynajmniej uczestniczy% w podejmowaniu takiej decyzji i wy-
"oni% tego ubezpieczyciela, który zaoferuje optymaln( ochron' 
ubezpieczeniow( dla wypo#yczanych muzealiów. Dalece bardziej 
istotna od dokonania wyboru ubezpieczyciela pozostaje oczywi-
$cie tre$% umowy ubezpieczenia. Zauwa#y% nale#y bowiem, #e 
samo zawarcie umowy ubezpieczenia wypo#yczanych muzealiów, 
bez optymalnego ukszta"towania jej tre$ci, pozostaje absolutnie 
niewystarczaj(ce dla zapewnienia wypo#yczanym muzealiom na-
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aliów wypo#yczanych na zagraniczne wystawy czasowe mog( si' 
zatem wydawa% negocjacje stron, a zatem indywidualne uzgadnia-
nie z ubezpieczycielem postanowie! umownych. Negocjacje stron 
oceni% nale#y w pe"ni pozytywnie, jednak pod takim warunkiem, #e 
prowadzenie przedmiotowych negocjacji powierzone zostanie pro-
fesjonali$cie, np. w osobie brokera ubezpieczeniowego.

Poszukiwanie jednoznacznych rozwi(za! nie tylko w odnie-
sieniu do ubezpieczania muzealiów wypo#yczanych na zagranicz-
ne wystawy czasowe, ale tak#e w stosunku do szeroko ujmowa-
nych ubezpiecze! dóbr kultury w zbiorach publicznych, nie  
zawsze jednak jest mo#liwe. Praktyka pokazuje bowiem, #e nawet 
w sytuacji, gdy konkretna umowa ubezpieczenia wypo#yczanych 
muzealiów zawarta zosta"a w drodze negocjacji stron, a uzgod-
nienia z ubezpieczycielem prowadzone by"y przez brokera ubez-
pieczeniowego, to i tak niejednokrotnie w umowie tej znalaz"y si' 
klauzule umowne, dzia"aj(ce wyra&nie na niekorzy$% ubezpiecza-
j(cego (muzeum bior(cego zabytki) oraz ubezpieczonego (mu-
zeum wypo#yczaj(cego zabytki). W konkluzji stwierdzi% nale#y 
zatem, #e niezale#nie od tego, czy umowa ubezpieczenia muze-
aliów wypo#yczanych na zagraniczne wystawy czasowe zawierana 
jest poprzez przyst(pienie (na podstawie ogólnych warunków 
ubezpieczenia), czy te# w drodze negocjacji stron, uzasadnione 
jest zawarcie tylko takiej umowy, która w optymalny sposób 
kszta"tuje stosunek ubezpieczenia i nie wprowadza ra#(cej  
dysproporcji w zakresie praw i obowi(zków ubezpieczyciela oraz 
ubezpieczaj(cego i ubezpieczonego. Aby ten cel osi(gn(%,  
konieczne staje si' zwrócenie uwagi na poszczególne postano-
wienia umowne przybli#one poni#ej.

Najbardziej szkodliwym i ra#(co sprzecznym z interesem 
ubezpieczonego (muzeum wypo#yczaj(cego zabytki) jest za-
mieszczenie przez ubezpieczyciela w tre$ci umowy lub  
w ogólnych warunkach ubezpieczenia tzw. klauzuli mienia od-
zyskanego. Klauzula ta jest powszechnie stosowana – i to za-
równo przez ubezpieczycieli zagranicznych, specjalizuj(cych 
si' w ubezpieczeniach dóbr kultury, jak i przez krajowe zak"a-
dy ubezpiecze!, które ww. klauzul' stosuj( we wszelkich 
umowach ubezpieczenia mienia, a w tym tak#e w umowach 
ubezpieczenia dzie" sztuki i zabytków ruchomych. Analiza za-
wartych umów ubezpieczenia prowadzi natomiast do zaska-
kuj(cego wniosku, #e klauzul' mienia odzyskanego odnale&% 
mo#na nawet w tych umowach ubezpieczenia, które negocjo-
wane by"y indywidualnie przez brokera ubezpieczeniowego. 
Je$li idzie o tre$% omawianej klauzuli to wyja$ni% nale#y, #e 
przewiduje ona, i# zak"ad ubezpiecze! uzyskuje w"asno$% 
przedmiotu ubezpieczenia z chwil( wyp"aty odszkodowania za 
jego utrat'. O ile zatem, w razie szkody ca"kowitej (np. po#a-
ru), postanowienie w kwestii przej$cia w"asno$ci muzealiów 
na ubezpieczyciela uzna% mo#na za nieistotne, tak w razie 
kradzie#y klauzula mienia odzyskanego nabiera ogromnego 
znaczenia. Klauzula ta prowadzi bowiem wprost do wyzbycia 
si' przez muzeum w"asno$ci ubezpieczonych muzealiów, 
przewiduj(c jedynie, #e w razie odzyskania utraconego mie-
nia, za które ubezpieczony otrzyma" odszkodowanie, ubezpie-
czonemu przys"uguje uprawnienie do odkupienia od ubezpie-
czyciela przedmiotu ubezpieczenia za cen' rynkow(. Jedno-
cze$nie klauzula przewiduje stosunkowo krótki termin na od-

le#ytej ochrony ubezpieczeniowej. Tre$% umowy nieod"(cznie 
zwi(zana jest natomiast z trybem zawarcia umowy.

Odnosz(c si' do praktyki zawierania umów ubezpieczenia 
muzealiów wypo#yczanych na zagraniczne wystawy czasowe, na-
le#y zwróci% uwag' na istnienie swoistego dualizmu. W sytuacji, 
gdy umowa ubezpieczenia wypo#yczanych muzealiów zawierana 
jest z ubezpieczycielem zagranicznym, specjalizuj(cym si'  
w ubezpieczeniach dzie" sztuki i zabytków, i posiadaj(cym w swej 
ofercie produkt ubezpieczeniowy adresowany do podmiotów wy-
po#yczaj(cych muzealia – mamy do czynienia z umow( adhezyj-
n(, tj. zawieran( poprzez przyst(pienie3. Natomiast w przypadku 
odmiennym, kiedy to ubezpieczyciel nie dysponuje wzorcem 
umowy w postaci ogólnych warunków ubezpieczenia wypo#ycza-
nych muzealiów, wówczas zawarcie umowy ubezpieczenia nast'-
puje poprzez negocjacje stron. Elementem wyró#niaj(cym umo-
w' ubezpieczenia muzealiów wypo#yczanych na zagraniczne wy-
stawy czasowe jest jej nietypowy charakter. Mamy bowiem do 
czynienia z kompilacj( ubezpiecze! transportowych oraz ubez-
pieczenia eksponatów wystawowych. Unikatowo$% $wiadczonej 
us"ugi ubezpieczeniowej objawia si', w przypadku krajowych 
ubezpieczycieli. najcz'$ciej brakiem wzorca umowy w postaci 
ogólnych warunków ubezpieczenia. Niewielka dost'pno$% na 
krajowym rynku ubezpiecze! produktu ubezpieczeniowego do-
stosowanego do potrzeb instytucji wypo#yczaj(cych muzealia za 
granic', a co za tym idzie, brak ogólnych warunków ubezpieczenia 
po stronie zak"adu ubezpiecze!, wynika tak#e z tego, #e ubezpie-
czenie muzealiów wypo#yczanych na zagraniczne wystawy czaso-
we zdecydowanie nie ma charakteru masowego, w przeciwie!-
stwie do innych rodzajów ubezpiecze!. 

Zaprezentowane powy#ej dwa tryby zawierania umów ubez-
pieczenia muzealiów wypo#yczanych na zagraniczne wystawy 
czasowe, tj. 1. przyst(pienie oraz 2. negocjacje stron, wymagaj( 
kilku uwag, istotnych z punktu widzenia praktyki. Odnosz(c si'  
w pierwszej kolejno$ci do typowej umowy ubezpieczenia, czyli 
umowy adhezyjnej, zawieranej poprzez przyst(pienie, nale#y za-
uwa#y%, #e niew(tpliwie zawarcie takiej umowy jest mo#liwe tylko 
w sytuacji, gdy ubezpieczyciel w ca"o$ci narzuci jej tre$%, a ubez-
pieczaj(cy ograniczy si' jedynie do akceptacji przedmiotowej tre-
$ci. Brak mo#liwo$ci oddzia"ywania na tre$% umowy ubezpiecze-
nia nie mo#e by% jednak uznany za korzystny w sytuacji, gdy 
przedmiotem ubezpieczenia s( wypo#yczane muzealia, a zatem 
gdy mamy do czynienia z umow( ubezpieczenia, która nie ma 
charakteru typowego. W $wietle powy#szego – w praktyce niejed-
nokrotnie mo#e si' okaza%, #e zawarcie umowy ubezpieczenia 
wypo#yczanych muzealiów z zagranicznym zak"adem ubezpie-
cze!, specjalizuj(cym si' w tego rodzaju ubezpieczeniach i posia-
daj(cym ogólne warunki ubezpieczenia muzealiów wypo#ycza-
nych na zagraniczne wystawy czasowe, nie jest tak korzystne, jak 
mog"o si' wydawa%. Je$li bowiem zawarta zostanie umowa adhe-
zyjna, tj. umowa przyst(pienia, oparta na wzorcu w postaci ogól-
nych warunków ubezpieczenia, sformu"owanych i narzuconych 
przez zak"ad ubezpiecze!, to w umowie takiej mog( si' znajdo-
wa% – i najcz'$ciej znajduj( si' – postanowienia niekorzystne dla 
ubezpieczaj(cego i ubezpieczonego, wprowadzaj(ce znaczn( 
dysproporcj' w sferze praw i obowi(zków stron umowy.

Optymalnym trybem zawierania umów ubezpieczenia muze-
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kupienie odzyskanych obiektów. Termin ten jest w poszcze-
gólnych umowach ró#nie okre$lany, najcz'$ciej wynosi on 
jednak ok. 60 dni, liczonych od dnia otrzymania przez ubezpie-
czonego stosownego powiadomienia od ubezpieczyciela. Po 
up"ywie terminu przewidzianego w klauzuli mienia odzyska-
nego, uprawnienie do odkupienia od zak"adu ubezpiecze! od-
zyskanego obiektu wygasa. W $wietle powy#szego oczywistym 
pozostaje, #e stosowanie przez ubezpieczycieli klauzuli mie-
nia odzyskanego i nabywanie dzi'ki niej w"asno$ci ubezpie-
czonych muzealiów z chwil( wyp"aty odszkodowania za ich 
utrat', stoi w ra#(cej sprzeczno$ci nie tylko z interesem mu-
zeum wypo#yczaj(cego dobra kultury, ale przede wszystkim  
z interesem ogó"u spo"ecze!stwa. Za naganne – cho% zgodne  
z przepisami obowi(zuj(cego prawa – uzna% nale#y pos"ugi-
wanie si' przez ubezpieczycieli umow( ubezpieczenia dla 
osi(gni'cia niejako podwójnej korzy$ci, tj. otrzymania sk"adki 
ubezpieczeniowej, a dodatkowo tak#e uzyskania w"asno$ci 
ubezpieczonych muzealiów, stanowi(cych dobro narodowe. 
Dla zobrazowania tego, jak dalece powa#ne i realne zagro#e-
nie stanowi zawarcie z zak"adami ubezpiecze! umów ubez-
pieczenia wypo#yczanych muzealiów, zawieraj(cych klauzul' 
mienia odzyskanego, niech pos"u#y hipotetyczny przypadek 
kradzie#y i odzyskania obrazu Claude’a Moneta Pla#a w Po-
urville. Szcz'$liwie, przyk"ad ten pozostaje jedynie w kr'gu 
teoretycznych rozwa#a!, albowiem ten utracony obraz nie by" 
przedmiotem wypo#yczenia, a wi'c – odzyskany przez Policj' 
dopiero po up"ywie 10 lat od jego kradzie#y – nie przeszed" na 
w"asno$% zak"adu ubezpiecze!, lecz zosta" zwrócony do Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu. Aby zatem zapewni% muze-
aliom nale#yt( ochron' ubezpieczeniow( i zarazem nie dopu$ci% 
do ewentualnego przej'cia przez ubezpieczyciela w"asno$ci 
muzealiów utraconych (np. w wyniku kradzie#y), jedynym roz-
wi(zaniem – w aktualnym stanie prawnym – pozostaje ka#do-
razowe wyeliminowanie przedmiotowej klauzuli  
z tre$ci zawieranej umowy ubezpieczenia. 

Kolejnym, bardzo istotnym zagadnieniem, jest w"a$ciwe ukszta"-
towanie zakresu odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela. Zawarcie umo-
wy ubezpieczenia muzealiów wypo#yczanych na zagraniczne wysta-
wy czasowe tylko wtedy ma bowiem sens, gdy wynikaj(ca z takiej 
umowy ochrona ubezpieczeniowa jest ochron( skuteczn(. W odnie-
sieniu do wypo#yczanych muzealiów nie jest zatem wystarczaj(ce, by 
ubezpieczyciel zobowi(za" si', #e b'dzie ponosi" odpowiedzialno$% w 
razie zaistnienia jednego z powszechnie znanych wypadków ubezpie-
czeniowych, takich jak: po#ar, uderzenie pioruna, eksplozja, huragan, 
sztorm, powód&, deszcz nawalny, spadni'cie przedmiotu na $rodek 
transportu, trz'sienie ziemi, obsuni'cia si' ziemi lub t(pni'cia, zagi-
ni'cie, kradzie#. Z punktu widzenia nale#ytej ochrony tak specyficz-
nego przedmiotu ubezpieczenia, jakim s( wypo#yczane muzealia,  
konieczne jest bowiem, by zakres odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela 
obejmowa" tak#e m.in: 1. uszkodzenia mechaniczne przedmiotów 
delikatnych, 2. kradzie# w czasie ruchu zwiedzaj(cych,  
3. kradzie# w czasie, gdy miejsce wystawy jest zamkni'te dla zwie-
dzaj(cych, nawet je$li wkroczenia na teren wystawy nie dokonano 
przemoc( lub $rodkami si"owymi, lub nie zastosowano  
podrobionych kluczy, 4. kradzie# przez pracowników ubezpieczaj(ce-

go (muzeum bior(cego), 5. szkoda powsta"a w wyniku uszkodzenia 
opakowania stosowanego do przewozu muzealiów,  
6. szkody spowodowane przez roztwory klejowe i rysy na politurze, 
za"amania w"ókien oraz utlenienie, b'd(ce nast'pstwem jednego z 
ubezpieczonych ryzyk, 7. szkody powsta"e przez nieprawid"owe nat'-
#enie $wiat"a, promieniowanie, temperatury powy#ej lub poni#ej za-
lecanych warto$ci, wahania temperatur, wahania ci$nienia, niepra-
wid"ow( wilgotno$%, 8. szkody spowodowane przez gryzonie (np. 
szczury, myszy), 9. szkody powsta"e w wyniku winy umy$lnej lub ra-
#(cego niedbalstwa pracowników ubezpieczaj(cego (muzeum bio-
r(cego), jak równie# pracowników ubezpieczonego (muzeum wypo-
#yczaj(cego). Ponadto konieczne staje si' zwrócenie uwagi na to, czy 
ubezpieczyciel nie wy"(cza licznych ryzyk z zakresu swojej odpowie-
dzialno$ci poprzez odes"anie do cz'sto niezrozumia"ego dla ubezpie-
czonego i niewiele mówi(cego sformu"owania, zgodnie z którym: 
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno$% z wy"(czeniami przewidzia-
nymi w Institute Cargo Clauses (w Instytutowych Klauzulach )adun-
kowych). 

Zagadnienie zakresu odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela 
nieod"(cznie wi(#e si' tak#e z konstruowaniem umowy ubez-
pieczenia muzealiów wypo#yczanych na zagraniczne wystawy 
czasowe zawieraj(cej tzw. klauzul' from nail to nail (od gwo&-
dzia do gwo&dzia), czy te# inaczej – from wall to wall (od $ciany 
do $ciany). Klauzula „od gwo&dzia do gwo&dzia” wyznacza po-
cz(tek i koniec ochrony ubezpieczeniowej przewiduj(c, #e ubez-
pieczyciel ponosi odpowiedzialno$% z tytu"u zawartej umowy 
ubezpieczenia od momentu przemieszczenia eksponatu z miej-
sca sta"ego eksponowania lub przechowywania w inne miejsce, 
celem przygotowania do wypo#yczenia i – a# do momentu po-
wrotu zabytku po zako!czonym wypo#yczeniu – w to samo miej-
sce, b(d& te# w inne miejsce wskazane przez muzeum wypo#y-
czaj(ce. Badania zawieranych w praktyce umów ubezpieczenia 
wypo#yczanych muzealiów pokazuj( jednak, #e omawiana klau-
zula nie zawsze jest stosowana, a ubezpieczaj(cy i zak"ad ubez-
piecze! niejednokrotnie umawiaj( si' na skrócenie okresu 
ubezpieczenia. Umowne skrócenie okresu ochrony ubezpiecze-
niowej jest mo#liwe, albowiem zgodnie z art. 814 § 1 KC – odpo-
wiedzialno$% ubezpieczyciela rozpoczyna si' od dnia nast'puj(-
cego po zawarciu umowy, nie wcze$niej jednak ni# od dnia  
nast'pnego po zap"aceniu sk"adki lub jej pierwszej raty. Zasada 
ta ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy w umowie strony nie 
postanowi( inaczej. Dyspozytywny charakter przepisu art. 814  
§ 1 KC pozwala zatem stronom na umowne okre$lenie materialne-
go pocz(tku ubezpieczenia. Skrócenie okresu ubezpieczenia jest 
korzystne zarówno dla ubezpieczaj(cego, jak i dla ubezpieczyciela. 
Dla ubezpieczaj(cego (muzeum bior(cego zabytki) wi(#e si' bo-
wiem z mo#liwo$ci( op"acenia ni#szej sk"adki ubezpieczeniowej, 
natomiast zak"ad ubezpiecze! krócej ,,pozostaje w ryzyku”. Nale#y 
szczególnie podkre$li%, #e powy#sze stoi w sprzeczno$ci z intere-
sem ubezpieczonego. Dla muzeum udost'pniaj(cego ruchome 
dobra kultury, które maj( by% obj'te ochron( ubezpieczeniow(, nie 
jest bowiem korzystne, by okres tej ochrony by" nadmiernie skraca-
ny. W szczególno$ci nie jest uzasadnione, by odpowiedzialno$% 
ubezpieczyciela rozpoczyna"a si' dopiero z chwil( transportu wypo-
#yczanych muzealiów do miejsca ich czasowej ekspozycji. 
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 UBEZPIECZENIE MUZEALIÓW WYPO!YCZANYCH  
NA KRAJOWE WYSTAWY CZASOWE

Jako druga omówiona zostanie instytucja ubezpieczenia mu-
zealiów wypo#yczanych na krajowe wystawy czasowe. Uzasadnie-
niem powy#szego jest to, #e – jak wyja$niono ju# wcze$niej – ubez-
pieczenie muzealiów wypo#yczanych na zagraniczne wystawy 
czasowe odznacza si' wi'ksz( donios"o$ci( praktyczn(. Pomimo 
braku obowi(zku ubezpieczania wypo#yczanych muzealiów, a tak-
#e pomimo istnienia instytucji prawnych alternatywnych dla ubez-
piecze! komercyjnych – jak wspomniane por'czenie wyp"aty  
odszkodowania oraz gwarancje pa!stwowe udzielane przez orga-
ny publiczne innych pa!stw – ubezpieczenia komercyjne towarzy-
sz( mi'dzynarodowej mobilno$ci muzealiów nieod"(cznie i to od 
wielu ju# lat . Praktyka taka mo#e by% ró#nie oceniania i niew(tpli-
wie – co zasygnalizowane zosta"o ju# na wst'pie niniejszego opra-
cowania – posiada istotn( wad' w postaci wysokich kosztów ubez-
pieczenia, tym niemniej musi zosta% uznana za dominuj(c( w ob-
szarze mi'dzynarodowych wypo#ycze! dóbr kultury. 

Zgo"a odmiennie przedstawia si' natomiast sfera wypo#ycze! 
krajowych. O ile w przypadku wypo#ycze! zagranicznych mo#emy 
mówi% o zasadzie ubezpieczania wypo#yczanych muzealiów  
i o wyj(tkach od tej zasady, o tyle w odniesieniu do wypo#ycze! 
krajowych powiemy raczej o zasadzie nieubezpieczania muzealiów. 
Znacznie rzadsze – ni# na to miejsce w przypadku wypo#ycze!  
mi'dzynarodowych – ubezpieczanie muzealiów wypo#yczanych 
na krajowe wystawy czasowe podyktowane jest przede wszystkim 
aspektem finansowym. Bardzo wysokie koszty ubezpieczenia  
komercyjnego s( bowiem niejednokrotnie nie do pogodzenia  
z konieczno$ci( ponoszenia wielu innych wydatków zwi(zanych  
z organizowaniem wystawy czasowej. Powy#sze powoduje, #e 
muzea samorz(dowe, ale tak#e liczne muzea pa!stwowe, przy 
wypo#yczeniach krajowych cz'sto odst'puj( od ubezpieczenia 
komercyjnego, koncentruj(c swoj( uwag' przede wszystkim na 
sferze jak najlepszego technicznego zabezpieczenia sprowadza-
nych obiektów przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utrat(. Istot-
na pozostaje przy tym okoliczno$%, #e strona wypo#yczaj(ca,  
tj. inne muzeum polskie, nie odznacza si' a# takim rygoryzmem 
w przypadku wypo#ycze! krajowych, jak ma to miejsce w odnie-
sieniu do wypo#ycze! mi'dzynarodowych, tj. nie uzale#nia wypo-
#yczenia krajowego od ubezpieczenia muzealiów przez muzeum 
bior(ce. Powy#sze mo#na uzna% za uzasadnione cho%by z tego 
powodu, #e w przypadku wypo#ycze! mi'dzynarodowych ryzyko 
wyst(pienia wypadku ubezpieczeniowego niew(tpliwie wzrasta,  
a sprzyja temu konieczno$% przemieszczania muzealiów na 
znaczne odleg"o$ci, co zwykle wi(#e si' z konieczno$ci( stosowa-
nia ró#nych $rodków transportu. 

Cech( wyró#niaj(c( wypo#yczenia krajowe jest to, #e nierzad-
ko odbywaj( si' z zastosowaniem zasady wzajemno$ci. Wypo#y-
czenie odbywa si' zatem w ten sposób, #e obydwie strony umowy 
s( wzgl'dem siebie zarówno stron( wypo#yczaj(c(, jak i bior(c( 
muzealia. Muzea polskie dokonuj( zatem wymiany posiadanych 
przez siebie eksponatów, co równie# sprzyja zachowaniu stanu 
tzw. bezubezpieczenia. W przypadku wymiany muzealiów #adna 
ze stron umowy nie wymaga bowiem ubezpieczenia obiektów 

udost'pnianych drugiej stronie, jako #e sama pozyskuje najcz'-
$ciej obiekty równie cenne, wobec których tak#e obowi(zana jest 
wykaza% si' najwy#sz( staranno$ci( w przedmiocie ich zabezpie-
czenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utrat(. 

Ubezpieczenie muzealiów wypo#yczanych na krajowe  
wystawy czasowe, cho% niew(tpliwie rzadsze od ubezpieczenia 
towarzysz(cego wypo#yczeniom mi'dzynarodowym, odznacza 
si' jednak pewn( specyfik(. W przypadku ubezpieczenia muze-
aliów wypo#yczanych na wystawy krajowe zalecanym trybem  
zawarcia umowy zdecydowanie pozostaj( negocjacje stron. Umo-
wa ubezpieczenia muzealiów wypo#yczanych na wystawy czaso-
we organizowane na terenie Polski najcz'$ciej zawierana jest 
bowiem z ubezpieczycielem krajowym. Je$li natomiast rodzimy 
zak"ad ubezpiecze! nie dysponuje ogólnymi warunkami ubezpie-
czenia muzealiów wypo#yczanych na krajowe wystawy czasowe 
– a taki stan rzeczy najcz'$ciej ma miejsce w praktyce – to zawar-
cie umowy ubezpieczenia muzealiów poprzez przyst(pienie z za-
stosowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia, w których  
muzealia nie stanowi( wy"(cznego przedmiotu ochrony, staje si' 
nie tylko nieuzasadnione, ale wr'cz wysoce szkodliwe z punktu 
widzenia ochrony ubezpieczanych muzealiów. Zaleca si' tak#e,  
by umowa ubezpieczenia muzealiów wypo#yczanych na krajowe 
wystawy czasowe zawierana by"a na zasadzie ubezpieczenia  
od wszystkich ryzyk. Tymczasem w praktyce tego typu umowy  
zawierane s( najcz'$ciej, jako umowy obejmuj(ce tzw. ryzyka  
nazwane z jednoczesnym do$% w(sko okre$lanym katalogiem  
ryzyk obj'tych ochron( ubezpieczeniow(. 

Ponadto uzupe"ni% nale#y, #e do omawianego ubezpiecze-
nia muzealiów wypo#yczanych na krajowe wystawy czasowe 
odnosz( si' tak#e uwagi dotycz(ce klauzuli mienia odzyskane-
go oraz klauzuli „od gwo&dzia do gwo&dzia”, poczynione w sto-
sunku do ubezpieczenia towarzysz(cego wypo#yczeniom  
mi'dzynarodowym.

Omówione pokrótce postanowienia umowne pozostaj( naj-
bardziej istotnymi, lecz nie jedynymi, rzecz jasna, elementami 
umowy ubezpieczenia wypo#yczanych muzealiów, na które zwró-
ci% nale#y szczególn( uwag' w ka#dej, bez wyj(tku, zawieranej  
w praktyce umowie ubezpieczenia wypo#yczanych dóbr kultury. 
Nie sposób przybli#y% wszystkich niekorzystnych klauzul umow-
nych, jakie mog( by% stosowane przez ubezpieczycieli, jednak#e 
w niniejszym opracowaniu przedstawione zosta"y te postanowie-
nia umowne, których odpowiednie ukszta"towanie, b(d& ca"kowi-
te usuni'cie z tre$ci umowy – jak ma to miejsce w przypadku 
klauzuli mienia odzyskanego – pozwoli na korzystne dla ubezpie-
czonego ukszta"towanie tre$ci stosunku ubezpieczenia. 
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