
Druk nr 1270-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV kadencja

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej (druk nr 544)

Sejm na 43 posiedzeniu w dniu 13 marca 2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1270 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
1 kwietnia 2003 r.

wnosi:

W y s o k i   S e j m   raczy następujące poprawki:

1) w art. 2 pkt 2 nadać brzmienie:

„2) duże ryzyka - ryzyka, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy:

a) grupy 4-7, 11, 12,

b) grupy 14, 15 - w przypadku gdy ubezpieczający wykonuje działalność
gospodarczą lub wolny zawód, a ryzyko wiąże się z tą działalnością,

c) grupy 8, 9, 13, 16 - w przypadku gdy ubezpieczający przekracza co najmniej dwa
z następujących kryteriów w roku obrotowym:

- suma bilansowa wynosi 6,2 mln euro,

- obroty netto wynoszą 12,8 mln euro,

- średnia ilość pracowników wynosi 250 osób,
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jeżeli ubezpieczający należy do grupy kapitałowej, dla której przygotowywane jest
sprawozdanie skonsolidowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), powyższe kryteria oceniane będą
na podstawie sprawozdania skonsolidowanego.”; - przyjąć

2) w art. 3 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Przez działalność ubezpieczeniową rozumie się świadczenie usług
ubezpieczeniowych, związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony w razie
wystąpienia wypadku określonego w umowie ubezpieczenia lub umowie gwarancji.”;

- odrzucić

3) w art. 3 w ust. 4 w pkt 5 po wyrazie „ubezpieczającego” dodać wyrazy „się lub
ubezpieczonego”; - odrzucić

4) w art. 3 w ust. 4 dodać pkt 6a w brzmieniu:

„6a) marketing i reklama”; - odrzucić

5) art. 9 nadać brzmienie:

„Art. 9. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć
albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego,
uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.”; - przyjąć

6) w art. 12 dodać ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku nie spełnienia przez ogólne warunki ubezpieczenia oraz umowy
ubezpieczenia wymogów przewidzianych w przepisach prawa w sposób
uniemożliwiający interpretację zgodnie z ust. 4, organ nadzoru może wydać
zalecenie z odpowiednim zastosowaniem art. 224.

6. Ze względu na interes ubezpieczonych Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,
może wydać wzorce ogólne warunków ubezpieczenia dla wybranych rodzajów
ryzyk.”; - odrzucić

7) w art. 12 w ust. 4 po wyrazie „ubezpieczającego” dodać wyraz „się”; - odrzucić

8) w art. 16 w ust. 4:

a) po wyrazie „osobom” dodać wyrazy „uprawnionym z umowy ubezpieczenia”, - odrzucić

b) dodać zdanie drugie w brzmieniu:

„Osoby te mają prawo wglądu do akt szkodowych w siedzibie zakładu ubezpieczeń i
sporządzać na swój koszt odpisy lub kserokopie dokumentów akt szkodowych.”;

- przyjąć
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9) skreślić art. 17; - odrzucić

10) art. 17 nadać brzmienie:

„Art. 17. Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany poinformować zakład
ubezpieczeń o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego, o
którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.”;

- przyjąć

11) w art. 19 w ust. 2 dodać pkt 9a w brzmieniu:

„9a) komisji do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce
w zakresie wykonywania przez nią zadań określonych w ustawie z dnia 23 września
1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. Nr 93, poz.
1063),”; - przyjąć

12) w art. 19 dodać ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zakład ubezpieczeń może udostępniać dane dotyczące umów ubezpieczenia na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”; - przyjąć

13) w art. 22:

a) w ust. 1 skreślić wyraz „odpłatnie”,

b) w ust. 6 skreślić wyrazy „a także sposób ustalania wysokości opłat za udzielenie tych
informacji,”; - odrzucić

14) w art. 25 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Sądy, prokuratura oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń w
zakresie wykonywanych przez ten zakład zadań oraz w celu ich wykonania, udzielają
informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały.”; - odrzucić

15) w art. 27:

a) w ust. 3 skreślić wyrazy „Co najmniej dwie”, - odrzucić

b) w ust. 5 skreślić wyraz „dwóch” oraz wyrazy „w tym prezesa”; - odrzucić

16) w art. 27:

a) ust. 5 nadać brzmienie:

„5. Powołanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa krajowego zakładu
ubezpieczeń, następuje za zgodą organu nadzoru. O wyrażenie zgody występuje
organ zakładu ubezpieczeń właściwy w zakresie powołania członków zarządu.”;

- przyjąć
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17) w art. 27 skreślić ust. 6; - przyjąć

18) art. 27:

a) ust. 7 nadać brzmienie:

„7. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5, następuje w drodze decyzji.”;

b) ust. 8 nadać brzmienie:

„8. Organ nadzoru może w drodze decyzji odmówić wyrażenia zgody na powołanie
osoby wchodzącej w skład zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń, jeżeli nie
spełnia ona warunków określonych w ust. 2-4.”; - przyjąć

19) w art. 27 dodać ust. 10 w brzmieniu:

„10. Organ krajowego zakładu ubezpieczeń właściwy w sprawie powoływania lub
odwołania członków zarządu jest obowiązany poinformować organ nadzoru o
zmianach w składzie zarządu w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały o powołaniu
lub odwołaniu.”; - przyjąć

20) skreślić art. 28; - przyjąć

21) w art. 29 ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Organ krajowego zakładu ubezpieczeń właściwy w sprawie powołania lub
odwołania członków rady nadzorczej jest obowiązany poinformować organ nadzoru
o zmianach w składzie rady nadzorczej w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały o
powołaniu lub odwołaniu.”; - przyjąć

22) dodać art. 29a w brzmieniu:
„Art. 29a. Członkiem organu zarządzającego zakładu ubezpieczeń nie może być osoba

będąca członkiem organu zarządzającego:
1) podmiotu będącego akcjonariuszem zakładu ubezpieczeń;
2) innego zakładu ubezpieczeń;
3) narodowego funduszu inwestycyjnego lub firmy zarządzającej

majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego;
4) towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub podmiotu będącego

akcjonariuszem towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
5) podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu

przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz inną
działalność w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi;

6) powszechnego towarzystwa emerytalnego;
7) banku;
8) podmiotu dominującego w stosunku do któregokolwiek z podmiotów

wymienionych w pkt 1-7.”; - przyjąć
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23) w art. 35 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Organ nadzoru może, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 2, złożyć sprzeciw, w drodze decyzji, co do nabycia albo objęcia
tych akcji lub praw z akcji lub ustalić maksymalny termin nabycia albo objęcia tych
akcji lub praw z akcji.”; - przyjąć

24) w art. 35 w ust. 4 w pkt 4 na końcu kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 5 w
brzmieniu:

„5) nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń przez
określony podmiot stoi w sprzeczności z planami restrukturyzacji sektora lub jego
części.”; - przyjąć

25) art. 107 ust. 3 pkt 8 nadać brzmienie:

„8) dowód, że krajowe zakłady ubezpieczeń mogą podjąć działalność ubezpieczeniową
na terytorium kraju, w którym zakład ubezpieczeń ma siedzibę; wymóg ten nie
dotyczy krajów, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała stosowne umowy
międzynarodowe;”, - przyjąć

26) w art. 110 ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Powołanie dyrektora głównego oddziału i jednego z jego zastępców następuje za
zgodą organu nadzoru. O wyrażenie zgody występuje zagraniczny zakład
ubezpieczeń.”; - przyjąć

27) w art. 110 skreślić ust. 2; - przyjąć

28) art. 110:

a) ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji.”;

b) ust. 4 nadać brzmienie:

„4. Organ  nadzoru może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na
powołanie danej osoby na stanowisko dyrektora głównego oddziału lub jego
zastępcy, jeżeli osoba ta nie spełnia warunków określonych w art. 106 ust. 3-5.”;

- przyjąć

29) skreślić art. 126; - przyjąć

30) w art. 140:

a) w ust. 1 po wyrazach „nie przestrzega przepisów prawa polskiego” dodać wyrazy
„lub narusza interes ubezpieczonych”,
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b) w ust. 3 po wyrazach „nie przestrzega przepisów prawa polskiego” dodać wyrazy
„lub narusza interes ubezpieczonych”; - odrzucić

31) skreślić art. 147; - przyjąć

32) w art. 161 w ust. 1 skreślić pkt 5; - odrzucić

33) w art. 190 ust. 9 nadać brzmienie:

„9. Wynagrodzenie kuratora ustala organ nadzoru, z tym że nie może ono być
wyższe niż wynagrodzenie prezesa zarządu zakładu ubezpieczeń, w którym
ustanowiono kuratora. Koszty związane z wykonaniem funkcji kuratora
obciążają koszty działalności zakładu ubezpieczeń.”; - przyjąć

34) w art. 191:

a) ust. 4 nadać brzmienie:

„4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz skargę do sądu administracyjnego
na decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego, może wnieść rada
nadzorcza zakładu ubezpieczeń.”,

b) ust. 10 nadać brzmienie:

„10. Zarząd komisaryczny w porozumieniu z organem nadzoru podejmuje wszelkie
niezbędne czynności w celu zabezpieczenia interesów ubezpieczających,
ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.”,

c) ust. 11 nadać brzmienie:

„11. Organ nadzoru w decyzji o ustanowieniu zarządu komisarycznego określa dzień
ustanowienia zarządu komisarycznego i okres, na jaki jest ustanowiony zarząd
komisaryczny, a także wskazuje czy okres ten może być przedłużany.”,

d) dodać ust. 11a w brzmieniu:

„11a. Organ nadzoru po wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, w formie
pisemnej określa liczbę członków i skład zarządu komisarycznego, a także
szczegółowe zadania, sposób wykonywania zadań, zasady reprezentacji oraz
wynagrodzenie zarządu komisarycznego.”; - przyjąć

35) w art. 191 ust. 12 nadać brzmienie:

„12. Wynagrodzenie członków zarządu komisarycznego nie może być wyższe niż
wynagrodzenie członków dotychczasowego zarządu zakładu ubezpieczeń. Koszty
zarządu komisarycznego obciążają zakład ubezpieczeń.”; - przyjąć

36) w art. 194:

a) ust. 1 nadać brzmienie:
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„1. O zamiarze podjęcia uchwały o rozwiązaniu zakładu ubezpieczeń, organ
zwołujący walne zgromadzenie zakładu ubezpieczeń jest obowiązany, nie
później niż 30 dni przed zwołaniem walnego zgromadzenia, zawiadomić organ
nadzoru.”,

b) ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Organ nadzoru może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o
którym mowa w ust. 1, wyrazić, w drodze decyzji, sprzeciw, w przypadku gdy
rozwiązanie zakładu ubezpieczeń zagraża interesom ubezpieczających,
ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. W
przypadku zgłoszenia sprzeciwu organ, który zwołał walne zgromadzenie
zakładu ubezpieczeń, jest obowiązany do niezwłocznego odwołania
posiedzenia.”; - przyjąć

37) skreślić art. 204-216; - przyjąć

38) skreślić art. 207; - odrzucić

39) w art. 222 ust. 3 nadać brzmienie:

„3. Organ nadzoru może żądać od zakładu ubezpieczeń przedstawienia wzorów
umów ubezpieczenia, informacji o poszczególnych produktach oferowanych na
podstawie indywidualnych negocjacji z ubezpieczającymi, wniosków o zawarcie
ubezpieczenia, taryf składek ubezpieczeniowych i innych formularzy lub innych
drukowanych dokumentów stosowanych przez zakład ubezpieczeń przy
zawieraniu umów.”; - przyjąć

40) w art. 224 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku gdy zakład ubezpieczeń nie wykonuje, w wyznaczonym terminie
zaleceń, o których mowa w ust. 1, organ nadzoru może, w drodze decyzji,
zobowiązać zakład ubezpieczeń do wykonania tych zaleceń.”; - przyjąć

41) w art. 226:

a) ust. 1 nadać brzmienie:

„1. Zakład ubezpieczeń zawiadamia organ nadzoru o terminie walnego
zgromadzenia zakładu ubezpieczeń, w terminie 7 dni przed datą posiedzenia.”,.

b) ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Organ nadzoru może delegować swojego przedstawiciela do udziału w
posiedzeniu walnego zgromadzenia zakładu ubezpieczeń.”; - przyjąć

42) w art. 227 ust. 1 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie:

„1. Jeżeli zakład ubezpieczeń nie wykonuje w wyznaczonym terminie decyzji, o której
mowa w art. 224 ust. 2, lub wykonuje działalność z naruszeniem przepisów prawa,
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statutu, zawartych umów ubezpieczenia lub planu działalności lub nie udziela
informacji lub wyjaśnień, organ nadzoru może, w drodze decyzji:”; - przyjąć

43) w art. 227 w ust. 1:

a) w pkt 1 wyraz „trzykrotnemu” zastąpić wyrazem „sześciokrotnemu”,

b) w pkt 2 wyraz „0,5%” zastąpić wyrazem „1%” a wyraz „100 000” zastąpić wyrazem
„500 000”; - odrzucić

44) w art. 227 w ust.1 skreślić pkt 3; - odrzucić

45) w art. 227 w ust. 1 skreślić pkt 4; - odrzucić

46) tytułowi rozdziału 12 nadać brzmienie:

„Postępowanie naprawcze i likwidacja zakładów ubezpieczeń”; - przyjąć

47) w art. 233 ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Wybory do organów Izby są powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym.”;

- przyjąć

48) w art. 235:

a) w ust. 2 pkt 7 nadać brzmienie:

„7) tworzenie i wykonywanie informatycznych baz danych w zakresie statystyki
ubezpieczeniowej, a w szczególności danych o przebiegu szkodowości w
poszczególnych rodzajach ubezpieczeń oraz baz danych niezbędnych do
przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, w tym informacji o
wypłaconych odszkodowaniach lub świadczeniach oraz agentach
ubezpieczeniowych, z którymi zakład ubezpieczeń rozwiązał umowę agencyjną i
osobach przeciwko, którym było prowadzone postępowanie karne w związku z
podejrzeniem popełnienia przez nie przestępstwa na szkodę zakładu
ubezpieczeń, zakończone wyrokiem skazującym lub warunkowym umorzeniem
postępowania;”,

b) dodać ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z
Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń,
określi w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych gromadzonych w
bazach danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7, w odniesieniu do agentów
ubezpieczeniowych, z którymi zakład ubezpieczeń rozwiązał umowę agencyjną
oraz w odniesieniu do osób prawomocnie skazanych lub w stosunku do których
zostało warunkowo umorzone postępowanie karne w przypadku popełnienia
przez nie przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń, a także okres
przechowywania tych danych, uwzględniając w szczególności przepisy o
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ochronie danych osobowych oraz przepisy regulujące funkcjonowanie
Krajowego Rejestru Karnego.”; - przyjąć

49) rozdziałowi 14 nadać brzmienie:

„Rozdział 14

Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy

Art. 231. Krajowe zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące
działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą tworzyć
ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy.

Art. 232. 1. Polska Izba Ubezpieczeń, zwana dalej „Izbą”, jest organizacją
ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, reprezentującą zakłady
ubezpieczeń, o których mowa w art. 231, działając na rzecz
rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeń w Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Izba posiada osobowość prawną.

Art. 233. Statut Izby określa w wysokości:

1) siedzibę Izby;

2) zasady uzyskiwania i utraty członkostwa w Izbie;

3) zadania Izby i formy ich realizacji;

4) zakres uprawnień organów Izby oraz tryb ich wyboru;

5) prawa i obowiązki członków Izby;

6) zasady gospodarki finansowej Izby oraz zasady wykonywania działalności
gospodarczej;

7) strukturę organizacyjną Izby;

8) sposób opłacania i egzekwowania składki oraz ustalania wysokości
odsetek za nieterminowe jej opłacanie.

Art. 234. 1. Podstawowymi zadaniami Izby jest reprezentowanie i podejmowanie
działań w celu ochrony wspólnych interesów członków Izby,
współdziałanie w zapobieganiu zagrożeniom rynku ubezpieczeń,
kształtowanie, upowszechnianie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad
uczciwej konkurencji i zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej.

2. Do zadań Izby należy w szczególności:

1) reprezentowanie członków Izby wobec organów władzy publicznej
oraz podejmowanie działań w celu ochrony ich interesów;

2) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych zawierających
regulacje dotyczące działalności ubezpieczeniowej, lub z nią związane
i współdziałanie na wniosek przy ich opracowywaniu;

3) reprezentowanie członków Izby w międzynarodowych organizacjach
ubezpieczeniowych;

4) współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami
krajowymi i zagranicznymi w zakresie ubezpieczeń;
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5) inicjowanie i wykonywanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w
dziedzinie ubezpieczeń oraz współpraca w zakresie szkolenia i
doskonalenia zawodowego kadr ubezpieczeniowych;

6) pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji
o funkcjonowaniu rynków ubezpieczeniowych w kraju i za granicą
oraz opracowywanie na ich podstawie i udostępnianie dla potrzeb
działalności ubezpieczeniowej analiz i prognoz oraz wydawanie
biuletynu Izby;

7) stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania
sporów między członkami Izby.

3. Ustalenie zakresu pozyskiwanych informacji i danych od zakładów
ubezpieczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 6, wymaga uchwały właściwego
organu Izby.

Art. 235. 1. Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn,
spadków lub zapisów.

2. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji zadań Izby i nie
może być przeznaczony do podziału między jej członków.”; - odrzucić

50) w art. 248 w pkt 3, w art. 812 w § 3 po wyrazie „ubezpieczającemu” dodać wyraz „się”;

- odrzucić

51) w art. 249, w art. 21 w nowododawanym ust. 13 skreślić pkt 2; - odrzucić

52) skreślić art. 249; - przyjąć

53) w art. 255 w ust. 3 dodać pkt 5 w brzmieniu:

„5) nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji zakładu ubezpieczeń przez określony
podmiot stoi w sprzeczności z planami restrukturyzacji sektora lub jego części.”;

- przyjąć

54) art. 257 nadać brzmienie:

„Art. 257. 1. Zakład ubezpieczeń przekazuje organowi nadzoru ogólne i szczególne
warunki ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia ich do
obrotu.

2. W przypadku stwierdzenia, że dokumenty, o których mowa w art. 222 ust.
3, nie są zgodne z prawem, organ nadzoru w formie zalecenia może żądać
od zakładu ubezpieczeń dokonania odpowiednich zmian.”; - przyjąć

55) skreślić art. 260; - przyjąć
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56) skreślić art. 261; - przyjąć

57) skreślić art. 268; - przyjąć

58) art. 272 ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
stosuje się art. 2 pkt 2, 3 i 10, art. 11, art. 14, art. 35, art. 36, art. 92 ust. 3 pkt 22, art.
98 ust. 2, art. 101 ust. 3, art. 107 ust. 3 pkt 18, art. 109, art. 118 ust. 3-5, art. 120,
przepisy rozdziału 7, art. 156 ust. 10-13, art. 163 ust. 7, art. 177, art. 189 ust. 5, 6 i 9,
art. 196 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 197, art. 198, art. 203, art. 219, art. 220, art.
228, art. 229 i art. 262.”; - przyjąć

Uwaga:
1) następujące poprawki należy głosować łącznie:

- 3, 7 i 50;
- 10, 52 i 57

(w przypadku przyjęcia tych poprawek powinno się przyjąć poprawki nr 10 i 11 do
projektu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych);

- 16 i 26;
- 17 i 27;
- 18 i 28;
- 19, 20 i 21;
- 24 i 53;
- 29, 31, 37, 46, 55 i 58

(konsekwencją przyjęcia tych poprawek są następujące zmiany w projekcie ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

- w art. 32 w pkt 6 wyrazy „art. 212 i art. 213 ustawy z dnia ... o działalności
ubezpieczeniowej” zastępuje się wyrazami „art. 474 i art. 476 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze”;

- w art. 48 w pkt 5 i w art. 64 w pkt 4 wyrazy „art. 212 i art. 213 ustawy o
działalności ubezpieczeniowej” zastępuje się wyrazami „art. 474 i art. 476
ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze”;

- w art. 97 w ust. 4 wyrazy „art. 212 ust. 3 i 4 ustawy o działalności
ubezpieczeniowej” zastępuje się wyrazami „art. 474 ust. 2 ustawy - Prawo
upadłościowe i naprawcze”);

- 39 i 54;
- 40 i 42;



12

2) w przypadku przyjęcia poprawki nr 11 powinno się przyjąć poprawki nr 1 i 2 do
projektu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

3) przyjęcie niektórych poprawek spowoduje konieczność zmiany numeracji przepisów
ustawy

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2003 r.

Przewodniczący Komisji
Sprawozdawca Finansów Publicznych

(-) Anna Filek (-) Mieczysław Czerniawski










