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3. Je eli rodki własne zakładu ubezpiecze s ni sze ni
wymagany kapitał gwarancyjny, zakład ubezpiecze jest
obowi zany niezwłocznie:

1) zawiadomi organ nadzoru o zaistniałej sytuacji,

2) przedło y do zatwierdzenia przez organ nadzoru
krótkoterminowy plan wypłacalno ci.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, organ nadzoru
mo e:

1) zakaza zakładowi ubezpiecze swobodnego rozporz dzania
aktywami lub ograniczy zakres działalno ci,

2) wyznaczy zakładowi ubezpiecze termin przedło enia
planów, o których mowa w ust. 1 i 2, lub termin, do
którego zakład ubezpiecze powinien przywróci
prawidłowe stosunki finansowe albo wypłacalno ,

3) zakaza zakładowi ubezpiecze dokonywania wypłat z
zysku.

5. Je eli w przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, organ
nadzoru uzna, e zostały zagro one interesy
ubezpieczaj cych, ubezpieczonych, uposa onych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia, mo e podj czynno ci
okre lone w ustawie, które uzna za konieczne w celu
ochrony interesów tych osób.

6. Zakład ubezpiecze jest obowi zany do przedło enia na
danie organu nadzoru w celu jego zatwierdzenia, programu

naprawczego, gdy organ nadzoru uzna, e interesy
ubezpieczaj cych, ubezpieczonych, uposa onych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia mog zosta lub zostały
zagro one.

Art. 186.

1. Organ nadzoru mo e ustanowi , w drodze decyzji, zarz d
komisaryczny w celu doprowadzenia do prawidłowych
stosunków finansowych w przypadku, gdy zakład ubezpiecze :

1) nie przedło y krótkoterminowego planu wypłacalno ci lub
organ nadzoru odmówi jego zatwierdzenia lub

2) nie zrealizuje w terminie krótkoterminowego planu
wypłacalno ci, lub

3) w ka dym innym przypadku zagro enia wypłacalno ci
zakładu ubezpiecze .

2. Organ nadzoru mo e ustanowi zarz d komisaryczny w
przypadku zaistnienia w zakładzie ubezpiecze sytuacji
niemo no ci wykonywania przez organy tego zakładu
ubezpiecze powierzonych im zada , co mo e w istotny
sposób zagrozi interesom ubezpieczaj cych,
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ubezpieczonych, uposa onych lub uprawnionych do wiadcze
wynikaj cych z umów ubezpieczenia.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest natychmiast
wykonalna.

4. Na decyzj o ustanowieniu zarz du komisarycznego skarga do
Naczelnego S du Administracyjnego mo e by zło ona przez
rad nadzorcz zakładu ubezpiecze .

5. Ustanowienie zarz du komisarycznego podlega zgłoszeniu do
Krajowego Rejestru S dowego. Zgłoszenia dokonuje zarz d
komisaryczny w dniu jego ustanowienia.

6. Ustanowienie zarz du komisarycznego nie wpływa na prawa i
obowi zki zakładu ubezpiecze , z wyj tkiem zmian
okre lonych w ustawie.

7. Z dniem ustanowienia zarz du komisarycznego:

1) zostaje odwołany zarz d zakładu ubezpiecze ,

2) ustanowione prokury i pełnomocnictwa wygasaj ,

3) prawa i obowi zki innych organów zakładu ubezpiecze
ulegaj zawieszeniu na okres zarz du komisarycznego, z
zastrze eniem w ust. 4.

8. Zarz d komisaryczny ma prawo podejmowania decyzji we
wszelkich sprawach zastrze onych w przepisach prawa i
statucie do wła ciwo ci zarz du, rady nadzorczej i walnego
zgromadzenia zakładu ubezpiecze .

9. Organ nadzoru wydaje decyzj o odwołaniu zarz du
komisarycznego w ka dym przypadku, w którym przestały
istnie przesłanki ustanowienia zarz du komisarycznego
albo została zarz dzona likwidacja przymusowa albo zakład
ubezpiecze został postawiony w stan upadło ci.

10. Zarz d komisaryczny po poinformowaniu organu nadzoru
podejmuje wszelkie niezb dne czynno ci w celu
zabezpieczenia interesów ubezpieczaj cych, ubezpieczonych,
uposa onych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

11. Organ nadzoru w decyzji o ustanowieniu zarz du
komisarycznego okre la:

1) skład zarz du komisarycznego i liczb jego członków,

2) dzie ustanowienia zarz du komisarycznego i okres, na
jaki jest ustanawiany zarz d komisaryczny, a tak e
wskazanie czy ustanowienie zarz du komisarycznego
b dzie mogło by przedłu one,

3) szczegółowe zadania zarz du komisarycznego,

4) sposób wykonywania zada zarz du komisarycznego,

5) zasady reprezentacji,

6) wynagrodzenie zarz du komisarycznego.

12. Koszty zarz du komisarycznego obci aj zakład
ubezpiecze .
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13. Członkowie zarz du komisarycznego otrzymuj w razie
potrzeby urlop bezpłatny w macierzystym zakładzie pracy na
czas pełnienia tej funkcji. Okres bezpłatnego urlopu
zalicza si do okresów pracy oraz innych okresów, od
których zale y nabycie uprawnie pracowniczych.

14. Decyzja o ustanowieniu zarz du komisarycznego jest
wykonalna z dniem wskazanym w decyzji.

Art. 187.

Likwidacja zakładu ubezpiecze nast puje w przypadku:

1) podj cia uchwały walnego zgromadzenia zakładu ubezpiecze o
rozwi zaniu zakładu ubezpiecze (likwidacja dobrowolna),

2) zarz dzenia likwidacji przez organ nadzoru (likwidacja
przymusowa).

Art. 188.

W przypadku otwarcia likwidacji:

1) zakład ubezpiecze nie mo e zawiera umów ubezpieczenia,

2) umowy ju zawarte nie mog by przedłu ane i nie
przedłu aj si ,

3) sumy ubezpiecze zawartych umów ubezpieczenia nie mog by
podwy szane.

Art. 189.

1. O zamiarze podj cia uchwały o rozwi zaniu zakładu
ubezpiecze , organ zwołuj cy walne zgromadzenie zakładu
ubezpiecze jest obowi zany, przed zwołaniem walnego
zgromadzenia, zawiadomi organ nadzoru.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, zawiadamiaj cy
okre la:

1) przyczyny rozwi zania zakładu ubezpiecze ,

2) osoby maj ce pełni funkcje likwidatorów.

3. Organ nadzoru mo e, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wyrazi , w drodze
decyzji, sprzeciw, w przypadku gdy rozwi zanie zakładu
ubezpiecze zagra a interesom ubezpieczaj cych,
ubezpieczonych, uposa onych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu organ,
który zwołał walne zgromadzenie zakładu ubezpiecze , jest
obowi zany do niezwłocznego odwołania posiedzenia.

4. Organ nadzoru, z wa nych powodów, mo e wyznaczy , w drodze
decyzji, likwidatorów z urz du.
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Art. 190.

1. Organ nadzoru mo e zarz dzi likwidacj przymusow zakładu
ubezpiecze , je eli:

1) zakład ubezpiecze wykonuje działalno z naruszeniem
prawa lub statutu lub planu działalno ci niezapewniaj c
zdolno ci zakładu ubezpiecze do wykonywania
zobowi za ,

2) zakład ubezpiecze nie zrealizuje w terminie planu
przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych albo
krótkoterminowego planu wypłacalno ci,

3) walne zgromadzenie zakładu ubezpiecze nie podejmie
uchwały o pokryciu straty finansowej albo strata
finansowa nie zostanie pokryta w terminie i w sposób
okre lony w uchwale,

4) zarz d komisaryczny nie doprowadzi do przywrócenia
prawidłowych stosunków finansowych zakładu ubezpiecze
w ustalonym terminie,

5) zakład ubezpiecze nie spełnia wiadcze z tytułu umów
ubezpieczenia albo spełnia je z opó nieniem lub
cz ciowo,

6) zostało cofni te zezwolenie na wykonywanie działalno ci
ubezpieczeniowej w zakresie całej działalno ci.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast
wykonalna.

Art. 191.

1. W przypadku zarz dzenia likwidacji przymusowej, organ
nadzoru:
1) wyznacza likwidatora,
2) powiadamia o otwarciu likwidacji znane mu podmioty,

które udzielały zakładowi ubezpiecze kredytu,
3) powiadamia o otwarciu likwidacji organy nadzoru pa stw

członkowskich Unii Europejskiej.

2. Organ nadzoru ogłasza otwarcie likwidacji w Dzienniku
Urz dowym Unii Europejskiej.

Art. 192.

Likwidator posiada umocowanie do wykonywania obowi zków,
wynikaj cych z prowadzonego post powania likwidacyjnego w
stosunku do zakładu ubezpiecze , tak e na terytorium pa stw
członkowskich Unii Europejskiej, z zachowaniem prawa
krajowego tych pa stw.

Art. 193.

Informacja o likwidacji zakładu ubezpiecze podlega wpisowi
do wła ciwych rejestrów pa stw członkowskich Unii
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Europejskiej, w których zakład ubezpiecze wykonuje
działalno , zgodnie z przepisami rozdziału 7.

Art. 194.

Likwidator składa organowi nadzoru:

1) bilans otwarcia likwidacji i sprawozdanie likwidacyjne,
sporz dzone w terminie wyznaczonym przez organ nadzoru -
niezwłocznie po ich sporz dzeniu,

2) sprawozdanie finansowe za ka dy rok likwidacji, w terminie
ustalonym dla zakładów ubezpiecze ,

3) sprawozdania o przebiegu likwidacji, w terminach i w
sposób okre lony przez organ nadzoru.

Art. 195.

Likwidator ma obowi zek niezwłocznego zawiadomienia organu
nadzoru o uko czeniu likwidacji.

Art. 196.

1. W przypadku likwidacji zakładu ubezpiecze aktywa
stanowi ce pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
tworz osobn mas przeznaczon na zaspokojenie roszcze z
tytułu umów ubezpieczenia.

2. Inne zobowi zania zakładu ubezpiecze mog by pokryte z
aktywów stanowi cych pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych wył cznie po zaspokojeniu wszystkich
roszcze z tytułu umów ubezpieczenia.

Art. 197.

1. Do likwidacji towarzystw ubezpiecze wzajemnych, z
wyj tkiem małych towarzystw ubezpiecze wzajemnych,
stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu spółek
handlowych.

2. Likwidacja małego towarzystwa ubezpiecze wzajemnych
nast puje w sposób okre lony w uchwale walnego
zgromadzenia. W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru
niepodj cia lub niewykonywania czynno ci likwidacyjnych
wobec małego towarzystwa ubezpiecze wzajemnych, do
likwidacji towarzystwa stosuje si odpowiednio przepisy
Kodeksu spółek handlowych.

Art. 198.

W przypadku likwidacji zakładu ubezpiecze , zobowi zania
wynikaj ce z umów koasekuracji zawartych na terytorium pa stw
członkowskich Unii Europejskiej, b d zaspokajane w ten sam
sposób, jak zobowi zania wynikaj ce z innych umów
ubezpieczenia zawartych przez ten zakład ubezpiecze .
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Art. 199.

Do upadło ci zakładów ubezpiecze stosuje si przepisy
rozporz dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24
pa dziernika 1934 r. - Prawo upadło ciowe, o ile ustawa nie
stanowi inaczej.

Art. 200.

O ogłoszeniu upadło ci orzeka s d okr gowy wła ciwy dla
siedziby zakładu ubezpiecze .

Art. 201.

Organ nadzoru mo e zło y wniosek o ogłoszenie upadło ci
zakładu ubezpiecze .

Art. 202.

Organ nadzoru jest uczestnikiem post powania upadło ciowego.

Art. 203.

1. W przypadku ogłoszenia upadło ci zakładu ubezpiecze , s d:
1) wyznacza syndyka masy upadło ci po zasi gni ciu opinii

organu nadzoru,
2) powiadamia pisemnie o ogłoszeniu upadło ci znane mu

podmioty, które udzielały zakładowi ubezpiecze
kredytu.

2. Syndykiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mo e by inny
zakład ubezpiecze .

3. Wszelkie urz dy, instytucje oraz inne zakłady ubezpiecze
maj obowi zek udzielania syndykowi informacji niezb dnych
do realizowania jego zada .

4. Ogłoszenie upadło ci s d z urz du ogłasza w Dzienniku
Urz dowym Unii Europejskiej. Koszty tego ogłoszenia s
pokrywane z funduszów masy upadło ci i zalicza si je do
kosztów post powania upadło ciowego.

5. Syndyk przedkłada organowi nadzoru, co najmniej raz do
roku, sprawozdanie ze swoich czynno ci oraz sprawozdanie
rachunkowe, po jego rozpoznaniu i zatwierdzeniu przez
s dziego komisarza.

Art. 204.

Syndyk jest umocowany do wykonywania obowi zków wynikaj cych
z prowadzonego post powania upadło ciowego w stosunku do
zakładu ubezpiecze tak e na terytorium pa stw członkowskich
Unii Europejskiej, z zachowaniem prawa krajowego tych pa stw.
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Art. 205.

Informacja o ogłoszeniu upadło ci zakładu ubezpiecze podlega
wpisowi do wła ciwych rejestrów pa stw członkowskich Unii
Europejskiej, w których zakład ubezpiecze wykonuje
działalno , zgodnie z przepisami rozdziału 7.

Art. 206.

1. W przypadku ogłoszenia upadło ci zakładu ubezpiecze
aktywa stanowi ce pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych tworz osobn mas przeznaczon na
zaspokojenie roszcze z tytułu umów ubezpieczenia.

2. Koszty likwidacji masy utworzonej zgodnie z ust. 1, b d
zaspokojone z tej masy.

Art. 207.

1. Do reprezentowania w post powaniu upadło ciowym interesów
ubezpieczaj cych, ubezpieczonych, uposa onych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia s d, po zasi gni ciu
opinii organu nadzoru, wyznacza kuratora, który ma prawo
wnoszenia rodków zaskar enia na rzecz tych podmiotów.

2. Kuratorowi przysługuje wynagrodzenie w wysoko ci ustalonej
przez s dziego - komisarza na wniosek organu nadzoru.
Wynagrodzenie wypłaca si z funduszów masy upadło ci i
zalicza si do kosztów post powania upadło ciowego.

3. Kurator jest uprawniony do przeniesienia portfela
ubezpiecze przez zawarcie z innym zakładem ubezpiecze
umowy.

4. Przeniesienie portfela mo e przewidywa obni enie sum
ubezpieczenia lub wysoko ci wypłacanych odszkodowa lub
wiadcze .

5. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przeniesienia portfela przez
organ nadzoru, kurator ogłasza tre umowy trzykrotnie w
dzienniku o zasi gu ogólnopolskim.

6. Do przeniesienia portfela ubezpiecze zawartego przez
kuratora stosuje si odpowiednio przepisy art. 179 - 184,
z zastrze eniem ust. 2 – 5 i art. 209.

Art. 208.

W przypadku nie przeniesienia przez kuratora portfela
ubezpiecze , umowy ubezpieczenia zawarte z zakładem
ubezpiecze , którego upadło została ogłoszona, wygasaj w
terminie:

1) 3 miesi cy od dnia ogłoszenia upadło ci - w przypadku
ubezpiecze obowi zkowych i ubezpiecze na ycie,
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2) 30 dni od dnia ogłoszenia upadło ci - w przypadku
pozostałych ubezpiecze .

Art. 209.

W przypadku upadło ci zakładu ubezpiecze , ubezpieczonym w
tym zakładzie nie przysługuje prawo sprzeciwu, o którym mowa
w art. 181 ust. 1.

Art. 210.

Wierzytelno ci z tytułu umów ubezpieczenia ulegaj
zaspokojeniu przed podatkami i innymi daninami publicznymi
nale nymi za ostatnie 2 lata przed ogłoszeniem upadło ci.

Art. 211.

W przypadku ogłoszenia upadło ci zakładu ubezpiecze , b d
oddalenia wniosku o ogłoszenie upadło ci zakładu ubezpiecze ,
umorzenia post powania upadło ciowego, je eli maj tek
dłu nika oczywi cie nie wystarcza nawet na zaspokojenie
kosztów post powania upadło ciowego, a tak e zarz dzenia
likwidacji przymusowej zakładu ubezpiecze , który nie spełnia
wiadcze ubezpieczeniowych, Ubezpieczeniowy Fundusz

Gwarancyjny zaspokaja roszczenia osób poszkodowanych i
uprawnionych, w trybie i na zasadach okre lonych w ustawie o
ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.

Rozdział 13

Zasady sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego

Art. 212.

1. Organ nadzoru sprawuje nadzór nad zakładami ubezpiecze
wykonuj cymi działalno ubezpieczeniow na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do zada organu nadzoru nale y w szczególno ci:
1) ochrona interesów ubezpieczaj cych, ubezpieczonych,

uposa onych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia,
przez zapobieganie sytuacji, w której zakład
ubezpiecze nie b dzie w stanie wypłaca tym osobom
nale nego wiadczenia,

2) wydawanie zezwole na wykonywanie działalno ci
ubezpieczeniowej,

3) podejmowanie innych działa okre lonych w ustawie.



91

Art. 213.

1. Post powanie przed organem nadzoru toczy si w trybie
Kodeksu post powania administracyjnego, z uwzgl dnieniem
przepisów ustawy.

2. Do decyzji organu nadzoru stosuje si art. 127 ust. 3
Kodeksu post powania administracyjnego.

3. Organ nadzoru mo e nada decyzji rygor natychmiastowej
wykonalno ci równie je eli wymaga tego interes
ubezpieczaj cych, ubezpieczonych, uposa onych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Art. 214.

Organ nadzoru, na zasadach wzajemno ci, stosownie do
porozumie mo e, na wniosek organu nadzoru pa stwa
członkowskiego Unii Europejskiej, przeprowadzi kontrol
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej lub poszczególnych
zakładów ubezpiecze wchodz cych w jej skład lub umo liwi
przeprowadzenie takiej kontroli bezpo rednio przez organ
nadzoru pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Art. 215.

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci w
przeprowadzonym badaniu sprawozdania finansowego na
zlecenie zakładu ubezpiecze , organ nadzoru, mo e
zobowi za zakład ubezpiecze do zlecenia biegłym
rewidentom badania prawidłowo ci i rzetelno ci wszystkich
sprawozda finansowych sporz dzanych przez zakład
ubezpiecze , kontroli ksi g rachunkowych oraz innych
czynno ci maj cych na celu badanie gospodarki finansowej i
wypłacalno ci zakładu ubezpiecze .

2. Organ nadzoru pokrywa koszty zleconego przez siebie
badania, o którym mowa w ust. 1.

Art. 216.

1. Organ nadzoru mo e da od zakładu ubezpiecze informacji
i wyja nie dotycz cych działalno ci zakładu ubezpiecze i
jego gospodarki finansowej.

2. Organ nadzoru mo e za da okresowego przekazywania przez
zakład ubezpiecze danych okre lonych przez organ nadzoru.

3. Zakład ubezpiecze przekazuje organowi nadzoru ogólne i
szczególne warunki ubezpiecze , w terminie 14 dni od dnia
wprowadzenia ich do obrotu.



92

Art. 217.

1. Organ nadzoru mo e przeprowadza , w ka dym czasie,
kontrol działalno ci i stanu maj tkowego zakładu
ubezpiecze .

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, organ nadzoru
mo e przeprowadzi , w ka dym czasie, kontrol działalno ci
i stanu maj tkowego podmiotów powi zanych kapitałowo lub
osobowo z zakładem ubezpiecze oraz podmiotów, które
wykonuj czynno ci ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz
zakładu ubezpiecze .

3. Kontrola działalno ci i stanu maj tkowego zakładu
ubezpiecze jest przeprowadzana, przez upowa nionych przez
organ nadzoru, pracowników Urz du tworz cych zespół
inspekcyjny.

4. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, w zakresie ustalonym
w upowa nieniu organu nadzoru, maj prawo do:

1) wst pu do wszystkich pomieszcze kontrolowanego zakładu
ubezpiecze ,

2) swobodnego dost pu do oddzielnego pomieszczenia
biurowego i rodków ł czno ci,

3) wgl du do wszelkich dokumentów kontrolowanego zakładu
ubezpiecze oraz dania sporz dzenia kopii, odpisów i
wyci gów z tych dokumentów,

4) wgl du do danych zawartych w systemie informatycznym
kontrolowanego zakładu ubezpiecze oraz dania
sporz dzenia kopii lub wyci gów z tych danych,

5) wgl du do wszelkich dokumentów po rednika
ubezpieczeniowego kontrolowanego zakładu ubezpiecze
oraz dania sporz dzenia odpisów i wyci gów z tych
dokumentów,

6) dania wyja nie ustnych lub pisemnych, od pracowników
i po redników ubezpieczeniowych kontrolowanego zakładu
ubezpiecze ,

7) dania sporz dzenia niezb dnych danych,

8) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.

5. Minister wła ciwy do spraw instytucji finansowych okre li
w drodze rozporz dzenia, zakres i tryb przeprowadzania
kontroli działalno ci i stanu maj tkowego zakładu
ubezpiecze oraz podmiotów powi zanych kapitałowo lub
osobowo z zakładem ubezpiecze , a tak e podmiotów, które
wykonuj czynno ci ubezpieczeniowe w imieniu i na rzecz
zakładu ubezpiecze , uwzgl dniaj c konieczno zapewnienia
skutecznej kontroli.
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Art. 218.

Organ nadzoru mo e wydawa zalecenia w stosunku do zakładu
ubezpiecze w celu zapewnienia zgodno ci działalno ci zakładu
ubezpiecze z przepisami prawa, statutu i planem działalno ci
w zakresie zapewnienia zdolno ci zakładu ubezpiecze do
wykonywania zobowi za lub zapobiegania lub usuwania
nieprawidłowo ci w działalno ci zakładu ubezpiecze , które
mog narusza interesy ubezpieczaj cych, ubezpieczonych,
uposa onych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Art. 219.

1. Zakład ubezpiecze zawiadamia organ nadzoru o terminie
walnego zgromadzenia zakładu ubezpiecze lub posiedzenia
rady nadzorczej, w terminie 7 dni przed dat posiedzenia.

2. Organ nadzoru mo e delegowa swojego przedstawiciela do
udziału w posiedzeniu walnego zgromadzenia zakładu
ubezpiecze , rady nadzorczej lub zarz du zakładu
ubezpiecze .

3. Organ nadzoru mo e da od organów zakładu ubezpiecze
zwołania, w okre lonym terminie, walnego zgromadzenia
zakładu ubezpiecze lub umieszczenia okre lonych spraw w
porz dku obrad najbli szego walnego zgromadzenia.

4. Je eli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia dania, o
którym mowa w ust. 3, walne zgromadzenie zakładu
ubezpiecze nie zostanie zwołane, w terminie okre lonym
przez organ nadzoru lub okre lone sprawy nie zostan
umieszczone w porz dku obrad najbli szego walnego
zgromadzenia, organ nadzoru zwołuje walne zgromadzenie
zakładu ubezpiecze lub umieszcza okre lone sprawy w
porz dku obrad najbli szego walnego zgromadzenia. Koszty
zwołania i odbycia walnego zgromadzenia ponosi zakład
ubezpiecze .

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, organ nadzoru
deleguje swojego przedstawiciela do udziału w walnym
zgromadzeniu zakładu ubezpiecze .

6. Przedstawiciel organu nadzoru mo e zabiera głos we
wszystkich sprawach na walnym zgromadzeniu zakładu
ubezpiecze .

Art. 220.

1. Je eli zakład ubezpiecze nie wykonuje, w wyznaczonym
terminie, zalece organu nadzoru lub wykonuje działalno
z naruszeniem przepisów prawa, statutu, zawartych umów
ubezpieczenia, planu działalno ci nie zapewniaj c
zdolno ci zakładu ubezpiecze do wykonywania zobowi za
lub nie udziela informacji lub wyja nie , organ nadzoru
mo e, w drodze decyzji:
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1) nakłada na członków zarz du zakładu ubezpiecze lub
prokurentów kary pieni ne do wysoko ci równowarto ci w
złotych 50 tysi cy euro,

2) nakłada na zakład ubezpiecze kary pieni ne do
wysoko ci równowarto ci w złotych 500 tysi cy euro,

3) zawiesza w czynno ciach członków zarz du zakładu
ubezpiecze do czasu rozpatrzenia wniosku o ich
odwołanie,

4) zwoła posiedzenie zarz du lub rady nadzorczej zakładu
ubezpiecze , z okre lonym porz dkiem obrad.

2. Organ nadzoru mo e wyst powa do wła ciwego organu zakładu
ubezpiecze z wnioskiem o odwołanie członka zarz du lub
odwołanie udzielonej prokury.

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, s ustalane przy
zastosowaniu kursu redniego walut obcych ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w
którym kara została nało ona.

4. Wpływy z tytułu kar pieni nych, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, stanowi dochód bud etu pa stwa.

Rozdział 14

Ubezpieczeniowy samorz d gospodarczy

Art. 221.

1. Krajowe zakłady ubezpiecze i zagraniczne zakłady
ubezpiecze wykonuj ce działalno na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tworz ubezpieczeniowy samorz d
gospodarczy.

2. Polska Izba Ubezpiecze , zwana dalej “Izb ”, jest
organizacj ubezpieczeniowego samorz du gospodarczego,
reprezentuj c zakłady ubezpiecze , o których mowa w ust.
1, i które z mocy ustawy s członkami Izby, działaj cej na
rzecz rozwi zywania problemów rynku ubezpiecze w
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członkostwo w Izbie jest obowi zkowe i powstaje z chwil
podj cia przez zakład ubezpiecze , o którym mowa w ust. 1,
działalno ci ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Członkostwo w Izbie ustaje z chwil wydania prawomocnej
decyzji o dobrowolnej lub przymusowej likwidacji.

Art. 222.

1. Izba posiada osobowo prawn .

2. Siedzib Izby jest Warszawa.
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Art. 223.

1. Organami Izby s :

1) Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ubezpiecze , zwane
dalej “Walnym Zgromadzeniem Izby”,

2) Zarz d Polskiej Izby Ubezpiecze , składaj cy si z
Prezesa Zarz du, który jest Prezesem Izby i z
pozostałych członków Zarz du, w tym Wiceprezesów,
których liczb okre la statut Izby,

3) Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Ubezpiecze .

2. Wybory do organów Izby s powszechne i odbywaj si w
głosowaniu tajnym. Ka dy członek Izby ma jeden głos.

3. Kadencja organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie
mo e by dłu sza ni 4 lata.

Art. 224.

1. Statut Izby i jego zmiany s uchwalane przez Walne
Zgromadzenie Izby bezwzgl dn wi kszo ci głosów przy
obecno ci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Statut Izby okre la w szczególno ci:

1) nazw Izby i jej siedzib ,

2) zadania Izby i formy ich realizacji,

3) zakres uprawnie organów Izby oraz tryb ich wyboru,

4) prawa i obowi zki członków Izby,

5) zasady gospodarki finansowej Izby oraz zasady
wykonywania działalno ci gospodarczej,

6) struktur organizacyjn Izby.

Art. 225.

1. Podstawowymi zadaniami Izby jest reprezentowanie i
podejmowanie działa w celu ochrony wspólnych interesów
członków Izby, współdziałanie w zapobieganiu zagro eniom
rynku ubezpiecze , kształtowanie, upowszechnianie i
czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i
zasad etyki w działalno ci ubezpieczeniowej.

2. Do zada Izby nale y w szczególno ci:

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

2) wyra anie opinii o projektach aktów prawnych
zawieraj cych regulacje dotycz ce działalno ci
ubezpieczeniowej, lub z ni zwi zane i współdziałanie
na wniosek przy ich opracowywaniu,
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3) reprezentowanie członków Izby w mi dzynarodowych
organizacjach ubezpieczeniowych,

4) współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami i
instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie
ubezpiecze ,

5) inicjowanie i wykonywanie działalno ci edukacyjnej i
informacyjnej w dziedzinie ubezpiecze 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 granic oraz
opracowywanie na ich podstawie i udost pnianie dla
potrzeb działalno ci ubezpieczeniowej analiz i prognoz
oraz wydawanie biuletynu Izby,

7) tworzenie i wykonywanie informatycznych baz danych w
zakresie statystyki ubezpieczeniowej, a w szczególno ci
danych o przebiegu szkodowo ci w poszczególnych
rodzajach ubezpiecze oraz baz danych niezb dnych do
przeciwdziałania przest pczo ci ubezpieczeniowej, w tym
informacji o wypłaconych odszkodowaniach i
wiadczeniach oraz o agentach ubezpieczeniowych, z

którymi zakład ubezpiecze rozwi zał umow agencyjn z
przyczyn le cych po stronie agenta i o osobach,
przeciwko którym było prowadzone post powanie karne w
zwi zku z podejrzeniem popełnienia przez nie
przest pstwa na szkod zakładu ubezpiecze , zako czone
wyrokiem skazuj cym albo warunkowym umorzeniem
post powania,

8) stwarzanie mo liwo ci polubownego i pojednawczego
rozstrzygania sporów mi dzy członkami Izby.

3. Ustalenie zakresu pozyskiwanych informacji i danych od
zakładów ubezpiecze , o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7,
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Izby.

4. Minister wła ciwy do spraw instytucji finansowych, w
porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu
opinii Polskiej Izby Ubezpiecze , okre li, w drodze
rozporz dzenia, szczegółowy zakres danych gromadzonych w
bazach danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7, w
odniesieniu do agentów ubezpieczeniowych, z którymi zakład
ubezpiecze rozwi zał umow agencyjn z przyczyn le cych
po stronie agenta oraz w odniesieniu do osób prawomocnie
skazanych lub w stosunku do których zostało warunkowo
umorzone post powanie karne w przypadku popełnienia przez
nie przest pstwa na szkod zakładu ubezpiecze , a tak e
okres przechowywania tych danych, uwzgl dniaj c w
szczególno ci przepisy o ochronie danych osobowych oraz
przepisy reguluj ce funkcjonowanie Krajowego Rejestru
Karnego.
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Art. 226.

Izba, w przypadku naruszenia przez członka Izby zasad, o
których mowa w art. 225, podejmuje działania i stosuje rodki
okre lone w statucie i uchwałach Walnego Zgromadzenia Izby.

Art. 227.

Izba mo e wykonywa działalno gospodarcz w ramach
powołanego przez Walne Zgromadzenie Izby, przedsi biorcy.

Art. 228.

1. Maj tek Izby powstaje ze składek członkowskich, dotacji,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z maj tku Izby oraz
dochodów z działalno ci gospodarczej, o której mowa w art.
227.

2. Dochód z działalno ci gospodarczej słu y do realizacji
zada Izby i nie mo e by przeznaczony do podziału mi dzy
jej członków.

3. Minister wła ciwy do spraw instytucji finansowych okre la
w drodze rozporz dzenia, maksymaln wysoko składki,
któr zakład ubezpiecze ma prawo zaliczy do kosztów
uzyskania przychodów, uwzgl dniaj c zadania Izby
wynikaj ce z ustawy.

4. Sposób opłacania i egzekwowania składki oraz ustalania
wysoko ci odsetek za nieterminowe jej opłacanie okre la
statut Izby.

Rozdział 15

Przepisy karne

Art. 229.

1. Kto bior c udział w czynno ciach maj cych na celu
powstanie zakładu ubezpiecze albo b d c członkiem władz
zakładu ubezpiecze lub likwidatorem działa na szkod
zakładu ubezpiecze podlega grzywnie i karze pozbawienia
wolno ci do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si czynu
okre lonego w ust. 1, działaj c w imieniu osoby prawnej.

Art. 230.

1. Kto bez wymaganego zezwolenia wykonuje czynno ci
ubezpieczeniowe podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si czynu
okre lonego w ust. 1, działaj c w imieniu osoby prawnej.
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Art. 231.

1. Kto nie b d c uprawnionym przez zakład ubezpiecze zawiera
w jego imieniu umowy ubezpieczenia podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si czynu
okre lonego w ust. 1, działaj c w imieniu osoby prawnej.

Art. 232.

1. Kto przy wykonywaniu obowi zków okre lonych w ustawie
ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organowi
zakładu ubezpiecze , władzom pa stwowym lub osobie
powołanej do rewizji podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2.

2. Je eli sprawca działa nieumy lnie podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do roku.

Art. 233.

Kto b d c członkiem władz zakładu ubezpiecze podaje organowi
nadzoru informacje niezgodne ze stanem faktycznym albo w inny
sposób wprowadza w bł d ten organ podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2.

Art. 234.

Kto b d c członkiem zarz du zakładu ubezpiecze albo
likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadło zakładu
ubezpiecze pomimo powstania warunków uzasadniaj cych według
przepisów upadło zakładu ubezpiecze podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do
roku.

Art. 235.

1. Kto wykonuj c działalno gospodarcz , nie b d c zakładem
ubezpiecze u ywa w nazwie albo do okre lenia wykonywanej
działalno ci lub w reklamie wyrazów wskazuj cych na
wykonywanie działalno ci ubezpieczeniowej podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia
wolno ci do roku.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si czynu
okre lonego w ust. 1, działaj c w imieniu osoby prawnej.
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Art. 236.

Dyrektor głównego oddziału, który nie wykonuje obowi zków, o
których mowa w art. 123 ust. 4 podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do roku.

Rozdział 16

Zmiany w przepisach obowi zuj cych

Art. 237.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
wprowadza si nast puj ce zmiany:

1) w art. 384 dodaje si § 4 w brzmieniu:

“§ 4. W przypadku umowy ubezpieczenia przepisy niniejszego
rozdziału stosuje si do stron umowy, tak e gdy
ubezpieczaj cy nie jest konsumentem, w rozumieniu § 3.";

2) w art. 807 § 2 otrzymuje brzmienie:

“§ 2. W ubezpieczeniach dotycz cych obrotu z zagranic
mog by stosowane warunki ubezpiecze ,
odbiegaj ce od przepisów niniejszego tytułu.”;

3) art. 812 otrzymuje brzmienie:

“Art. 812 § 1. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład
ubezpiecze ma obowi zek dor czy
ubezpieczaj cemu tekst ogólnych warunków
ubezpieczenia.

§ 2. Ogólne warunki ubezpieczenia okre laj w
szczególno ci:

1) przedmiot i zakres ubezpieczenia,
2) sposób zawierania umowy ubezpieczenia,
3) zakres i czas trwania odpowiedzialno ci

zakładu ubezpiecze ,
4) prawa i obowi zki stron umowy,
5) tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i

terminy wypowiedzenia umowy przez
ubezpieczaj cego lub zakład
ubezpiecze ,

6) sposób ustalania i opłacania składki
ubezpieczeniowej lub opłat pobieranych
przez zakład ubezpiecze oraz metod ich
indeksacji, a tak e ich wysoko ,

7) sposób indeksacji składki
ubezpieczeniowej,

8) tryb, warunki oraz sposób dokonywania
zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na
czas nieokre lony,
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9) sposób ustalania wysoko ci szkody oraz
wypłaty, odszkodowania lub innego
wiadczenia,

10) sposób i tryb dochodzenia roszcze z
umowy ubezpieczenia,

11) informacj o s dzie wła ciwym dla
rozstrzygni cia sporu mog cego wynika
z danej umowy ubezpieczenia,

12) sum ubezpieczenia i warunki jej
zmiany.

§ 3. Oprócz obowi zku, o którym mowa w §1,
zakład ubezpiecze udziela
ubezpieczaj cemu, b d cemu osob fizyczn ,
informacji o sposobie i trybie
rozpatrywania skarg i za ale zgłaszanych
przez ubezpieczaj cego lub inne osoby
uprawnione z umowy ubezpieczenia, a tak e
informacji o organie wła ciwym do ich
rozpatrzenia.

§ 4. Je eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na
okres dłu szy ni sze miesi cy
ubezpieczaj cy ma prawo odst pienia od
umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a
w przypadku gdy ubezpieczaj cy jest
przedsi biorc w terminie 7 dni, od dnia
zawarcia umowy. Odst pienie od umowy
ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczaj cego
z obowi zku zapłacenia składki za okres, w
jakim zakład ubezpiecze udzielał ochrony
ubezpieczeniowej.

§ 5. Zastrze ony w umowie ubezpieczenia termin,
w którym wypowiedzenie umowy nie jest
mo liwe nie mo e by dłu szy ni dwa lata.

§ 6. Umowa ubezpieczenia mo e regulowa prawa i
obowi zki stron w sposób odbiegaj cy od
ogólnych warunków ubezpieczenia.

§  7. Umowa ubezpieczenia zawieraj ca element
mi dzynarodowy wskazuje prawo wła ciwe
dla tej umowy ubezpieczenia.

§ 8. Zakład ubezpiecze jest obowi zany, w
formie pisemnej pod rygorem niewa no ci,
przedstawi ubezpieczaj cemu ró nice
mi dzy postanowieniami umowy, a ogólnymi
warunkami. Przepisu nie stosuje si do
umów ubezpieczenia zawieranych w drodze
rokowa .”;

4) w art. 817 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Gdyby wyja nienie w powy szym terminie okoliczno ci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialno ci zakładu
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ubezpiecze albo wysoko ci wiadczenia okazało si
niemo liwe, wiadczenie powinno by spełnione w
ci gu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale ytej staranno ci wyja nienie tych okoliczno ci
było mo liwe. Jednak e bezsporn cz wiadczenia
zakład ubezpiecze powinien spełni w terminie
przewidzianym w §  1.";

5) art. 822 otrzymuje brzmienie

„Art. 822. § 1. Przez umow ubezpieczenia odpowie-
dzialno ci cywilnej zakład ubezpiecze
zobowi zuje si do zapłacenia
okre lonego w umowie odszkodowania za
szkody wyrz dzone osobom trzecim,
wzgl dem których odpowiedzialno za
szkod ponosi ubezpieczaj cy albo osoba,
na rzecz której została zawarta umowa
ubezpieczenia.

§ 2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialno ci
cywilnej obejmuje szkody, o których mowa
w §1, b d ce nast pstwem przewidzianego
w umowie wypadku, który miał miejsce w
okresie ubezpieczenia.

§ 3. Je eli strony tak postanowiły umowa mo e
obejmowa tak e szkody powstałe,
ujawnione lub zgłoszone w okresie
ubezpieczenia, b d ce nast pstwem
wypadków, które miały miejsce w okresie
przed zawarciem umowy ubezpieczenia pod
warunkiem, e w chwili zawierania umowy
ich skutki nie były znane adnej ze
stron, pomimo zachowania przez strony
nale ytej staranno ci.

§ 4. Uprawniony do odszkodowania w zwi zku ze
zdarzeniem obj tym umow ubezpieczenia
odpowiedzialno ci cywilnej mo e
dochodzi roszczenia bezpo rednio od
zakładu ubezpiecze .”;

6) po art. 824 dodaje si art. 8241 w brzmieniu:

„Art. 8241. § 1. O ile nie umówiono si inaczej, suma
pieni na wypłacona przez zakład
ubezpiecze z tytułu ubezpieczenia nie
mo e by wy sza od poniesionej szkody.

§ 2. Je eli ten sam przedmiot ubezpieczenia
w tym samym czasie jest ubezpieczony od
tego samego ryzyka w dwóch lub wi cej
zakładach ubezpiecze na sumy, które
ł cznie przewy szaj jego warto
ubezpieczeniow , ka dy z zakładów
ubezpiecze odpowiada do wysoko ci
szkody w takim stosunku, w jakim



102

przyj ta przez niego suma ubezpieczenia
pozostaje do ł cznych sum wynikaj cych
z podwójnego lub wielokrotnego
ubezpieczenia.”.

Art. 238.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270,
Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr
134, poz. 1509 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253) wprowadza si
nast puj ce zmiany:

1) w art. 21 dodaje si ust. 11 w brzmieniu:

„11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie
dotycz cym wypłaty odszkodowa z tytułu umów
ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych oraz z tytułu umów
ubezpieczenia auto caso, ma zastosowanie do
wypłaconej kwoty odszkodowania za szkod :

1) je eli pojazd mechaniczny został zakwalifikowany
do likwidacji (kasacji) - w cało ci,

2) je eli pojazd mechaniczny nie został
zakwalifikowany do likwidacji (kasacji) - w cz ci
odpowiadaj cej kosztom naprawy, potwierdzonym
faktur (fakturami) wystawion wył cznie na
podatnika podatku od towarów i usług, nie
korzystaj cego ze zwolnienia od tego podatku.";

2) w art. 35:

a) w ust. 1 dodaje si pkt 7 w brzmieniu:

"7) zakłady ubezpiecze - od jednorazowych odszkodowa z
tytułu umów ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz z tytułu umów
ubezpieczenia auto casco, z zastrze eniem art. 21 ust. 11
pkt 2,",

b) w ust. 6 wyrazy "5 i 6" zast puje si wyrazami "5 - 7".

Art. 239.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz.
315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682,
z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr
121, poz. 769 i Nr 138, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz.
668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28,
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poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr
12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.
1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88,
poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz.
1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407) w
art. 18 w ust. 3:

1) w pkt 6 skre la si wyrazy „zakładom ubezpieczeniowym”,

2) dodaje si pkt 8 w brzmieniu:

“8) zakładom ubezpiecze na zasadach okre lonych w
przepisach o działalno ci ubezpieczeniowej.”.

Art. 240.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym
obrocie papierami warto ciowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz.
447) w art. 25 w ust. 1 po pkt 36 dodaje si pkt 3c w
brzmieniu:

"3c) z zakładem ubezpiecze ,".

Art. 241.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448) w art. 11 w
ust. 4 skre la si wyrazy „oraz ubezpiecze na ycie, je eli
s one zwi zane z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym w
rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1990r. o działalno ci
ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121,
poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz.
1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70,
poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001
r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr
110, poz. 1189 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz.
365)”.

Rozdział 17

Przepisy przej ciowe i ko cowe

Art. 242.

Wykonywanie działalno ci ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez zakład ubezpiecze z pa stwa
członkowskiego Unii Europejskiej podlega nadzorowi organu
nadzoru.

Art. 243.

1. Rezydent, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, mo e
zawrze umow ubezpieczenia wył cznie z zakładem
ubezpiecze posiadaj cym zezwolenie na wykonywanie



104

działalno ci ubezpieczeniowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nierezydent, w rozumieniu przepisów prawa dewizowego,
podejmuj cy działalno gospodarcz na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mo e ubezpieczy ryzyka
zwi zane z t działalno ci wył cznie w zakładzie
ubezpiecze , o którym mowa w ust. 1.

3. Rada Ministrów mo e okre li , w drodze rozporz dzenia,
przypadki dopuszczalno ci zawierania umów ubezpieczenia z
innym zakładem ubezpiecze ni zakład ubezpiecze , o
którym mowa w ust. 1, uwzgl dniaj c warunki zawarcia
umowy ubezpieczenia za granic oraz procedur uprawniaj c
do zawarcia takiej umowy.

Art. 244.

1. Podmiot, który nabył albo obj ł akcje lub prawa z akcji
zakładu ubezpiecze w ilo ci zapewniaj cej przekroczenie
10% głosów na walnym zgromadzeniu, jest obowi zany
powiadomi o tym organ nadzoru w terminie 7 dni od dnia
nabycia albo obj cia.

2. Podmiot zamierzaj cy naby bezpo rednio lub po rednio
akcje lub prawa z akcji albo obj akcje lub prawa z akcji
zakładu ubezpiecze zapewniaj ce przekroczenie odpowiednio
25%, 50%, 75% głosów na walnym zgromadzeniu jest
obowi zany ka dorazowo uzyska , wydan w drodze decyzji,
zgod organu nadzoru na nabycie albo obj cie.

3. Organ nadzoru odmawia wyra enia zgody, o której mowa w
ust. 2, je eli:

1) podmiot, zamierzaj cy naby albo obj akcje lub prawa
z akcji zakładu ubezpiecze , nie daje r kojmi
prowadzenia spraw zakładu ubezpiecze w sposób
nale ycie zabezpieczaj cy interesy ubezpieczaj cych,
ubezpieczonych, uposa onych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia,

2) rodki przeznaczone na nabycie albo obj cie akcji lub
praw z akcji pochodz z kredytu lub po yczki albo s
obci one,

3) nabycie albo obj cie akcji lub praw z akcji zakładu
ubezpiecze przez okre lony podmiot zagra a obronno ci,
bezpiecze stwu pa stwa lub bezpiecze stwu i porz dkowi
publicznemu,

4) wpłaty na akcje pochodz z nielegalnych lub
nieujawnionych ródeł.

4. Decyzja organu nadzoru, o której mowa w ust. 2, zawiera:

1) oznaczenie ilo ci nabywanych albo obejmowanych akcji
lub praw z akcji,
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2) oznaczenie warto ci nominalnej nabywanych albo
obejmowanych akcji lub praw z akcji,

3) procentowe oznaczenie liczby głosów, jakie b d
przysługiwały nabywcy albo obejmuj cemu akcje lub
prawa z akcji na walnym zgromadzeniu,

4) oznaczenie rodzaju kodu i emisji nabywanych albo
obejmowanych akcji lub praw z akcji.

5. Organ nadzoru jest obowi zany wyda decyzj w terminie 30
dni od dnia zło enia wniosku o wyra enie zgody, o której
mowa w ust. 2.

6. Nabycie albo obj cie akcji lub praw z akcji zakładu
ubezpiecze przez podmiot zale ny uwa a si za nabycie
albo obj cie przez podmiot dominuj cy.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje si , gdy podmiotem dominuj cym
jest Skarb Pa stwa.

8. Nie mo na wykonywa prawa głosu z akcji nabytych albo
obj tych z naruszeniem ust. 2.

9. Wykonywanie prawa głosu z akcji nabytych albo obj tych z
naruszeniem ust. 1 i 2 jest bezskuteczne.

10. Zakład ubezpiecze nie mo e nabywa albo obejmowa akcji
w podmiocie dominuj cym.

11. Przepisy ust. 1-10 nie naruszaj przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie
papierami warto ciowymi oraz przepisów ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.

12. Podmiot nabywaj cy albo obejmuj cy akcje lub prawa z
akcji zakładu ubezpiecze , w trybie ust. 1-10, jest
obowi zany poinformowa zakład ubezpiecze , którego
nabycie albo obj cie dotyczy.

Art. 245.

1. W przypadku, gdy ryzyko umiejscowione jest na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej aktywa, o których mowa w art.
154 ust. 6, mog by lokowane wył cznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Do uznania za rodki stanowi ce pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych, aktywów znajduj cych si
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest wymagane
zezwolenie ogólne udzielone przez ministra wła ciwego do
spraw instytucji finansowych.

3. Minister wła ciwy do spraw instytucji finansowych, w
drodze rozporz dzenia, mo e udzieli zezwolenia ogólnego
na uznawanie za aktywa stanowi ce pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajduj cych si poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzgl dniaj c
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konieczno zachowania bezpiecze stwa i rentowno ci
aktywów.

Art. 246.

1. Organ nadzoru mo e da od zakładu ubezpiecze
przedstawienia wzorów umów ubezpieczenia, informacji o
poszczególnych produktach oferowanych na podstawie
indywidualnych negocjacji z ubezpieczaj cymi, wniosków o
zawarcie ubezpieczenia, ogólnych i szczególnych warunków
ubezpieczenia, taryf składek ubezpieczeniowych i innych
formularzy lub innych drukowanych dokumentów stosowanych
przez zakład ubezpiecze przy zawieraniu umów
ubezpieczenia, w celu zbadania ich zgodno ci z przepisami
prawa.

2. W przypadku stwierdzenia, e okre lone w ust. 1, dokumenty
nie s zgodne z prawem organ nadzoru w formie zalecenia
mo e za da od zakładu ubezpiecze dokonania odpowiednich
zmian.

Art. 247.

1. Zezwolenia na wykonywanie działalno ci ubezpieczeniowej
wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 262,
zachowuj swoj wa no .

2. W stosunku do zakładów ubezpiecze , które uzyskały
zezwolenie na prowadzenie działalno ci ubezpieczeniowej na
podstawie ustawy, o której mowa w art. 262, a które przed
dniem wej cia w ycie ustawy, nie rozpocz ły działalno ci
ubezpieczeniowej, organ nadzoru, po upływie 12 miesi cy od
dnia wej cia ustawy w ycie, cofa zezwolenie na
wykonywanie działalno ci ubezpieczeniowej w zakresie grup
ubezpiecze , w których działalno ubezpieczeniowa nie
została rozpocz ta.

Art. 248.

1. Do wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie
działalno ci ubezpieczeniowej lub na zmian obszaru lub
rzeczowego zakresu działania zakładu ubezpiecze ,
zło onych na podstawie ustawy, o których mowa w art. 262,
co do których nie została wydana decyzja, stosuje si
przepisy ustawy.

2. Minister wła ciwy do spraw instytucji finansowych, w
terminie 3 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy,
przeka e organowi nadzoru wnioski, o którym mowa w ust. 1,
wraz z doł czonymi do nich dokumentami.
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Art. 249.

Post powanie upadło ciowe zakładu ubezpiecze wszcz te i
niezako czone przed dniem wej cia w ycie ustawy, toczy si
na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 250.

1. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk członkostwa
w Unii Europejskiej, przepisu art. 10 nie stosuje si do
podmiotów zagranicznych.

2. Od dnia uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk członkostwa
w Unii Europejskiej, przepisu art. 10 nie stosuje si do
podmiotów zagranicznych z pa stw nie b d cych pa stwami
członkowskimi Unii Europejskiej.

Art. 251.

1. Zakłady ubezpiecze , które posiadaj zezwolenie na
wykonywanie działalno ci ubezpieczeniowej w zakresie
działu II grupy 10 zał cznika do ustawy, z wyj tkiem
ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej przewo nika, s
obowi zane do ustanowienia reprezentantów do spraw
roszcze , o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach
obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w terminie
12 miesi cy od dnia uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk
członkostwa w Unii Europejskiej.

2. W przypadku nie dopełnienia przez zakład ubezpiecze
obowi zku, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru cofa
zezwolenie na wykonywanie działalno ci ubezpieczeniowej w
zakresie działu II grupy 10, z wyj tkiem ubezpieczenia
odpowiedzialno ci cywilnej przewo nika.

Art. 252.

1. Zakłady ubezpiecze , które w dniu wej cia w ycie ustawy
nie spełniaj wymaga , o których mowa w art. 6 ust. 3, s
obowi zane dostosowa do tych wymaga nazw lub firm , w
terminie 12 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy.

2. Tre umów ubezpieczenia, o których mowa w dziale I
zał cznika do ustawy, która w dniu wej cia w ycie ustawy
nie spełnia wymaga , o których mowa w art. 14, powinna by
dostosowana do tych wymaga w terminie 12 miesi cy od dnia
wej cia w ycie ustawy. Przepis art. 14 stosuje si do
umów zawartych po dniu wej cia w ycie ustawy. W terminie
12 miesi cy od dnia wej cia w ycie ustawy do umów
zawartych przed t dat stosuje si przepisy
dotychczasowe.
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3. Zakłady ubezpiecze wykonuj ce działalno ubezpieczeniow
w formie towarzystw ubezpiecze wzajemnych, które w dniu
wej cia w ycie ustawy nie spełniaj wymaga , o których
mowa w rozdziale 4, s obowi zane dostosowa si do tych
wymaga w terminie 12 miesi cy od dnia wej cia w ycie
ustawy.

Art. 253.

Zakłady ubezpiecze , które w dniu wej cia w ycie ustawy nie
spełniaj wymaga , o których mowa w art. 156, s obowi zane
dostosowa si do tych wymaga w terminie 12 miesi cy od dnia
wej cia w ycie ustawy.

Art. 254.

1. Do zobowi za powstałych przed dniem wej cia w ycie
ustawy stosuje si przepisy dotychczasowe.

2. Do spraw rozpocz tych przed dniem wej cia w ycie ustawy i
niezako czonych stosuje si przepisy ustawy, o ile nie s
one mniej korzystne dla ubezpieczaj cego, ubezpieczonego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Art. 255.

Z dniem wej cia w ycie ustawy zawarte dotychczas umowy
ubezpieczenia na ycie je eli s zwi zane z ubezpieczeniowym
funduszem inwestycyjnym, przekształcaj si z mocy prawa w
umowy ubezpieczenia na ycie, je eli s zwi zane z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Art. 256.

1. Do osób b d cych członkami zarz du krajowego zakładu
ubezpiecze oraz do dyrektora głównego oddziału i jego
zast pcy powołanych na podstawie zezwole wydanych przez
Ministra Finansów, zgodnie z przepisami ustawy, o której
mowa w art. 262, przepisy odpowiednio art. 28 ust. 3 oraz
art. 106 ust. 4 stosuje si po upływie 2 lat od dnia
wej cia w ycie ustawy.

2. Do osób b d cych członkami zarz du i rady nadzorczej
krajowego zakładu ubezpiecze oraz do dyrektora głównego
oddziału i jego zast pcy, powołanych na podstawie zezwole
wydanych przez Ministra Finansów, zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w art. 262, przepisy odpowiednio
art. 28 ust. 1, 2, 4 - 9, art. 30, art. 106 ust. 3 i 5
oraz 109 stosuje si po upływie 12 miesi cy od dnia
wej cia w ycie ustawy.



109

Art. 257.

Przepisy art. 21 ust. 11 i art. 35 ust. 1 pkt 7 i ust. 6
ustawy, o której mowa w art. 238, stosuje si do dochodu
uzyskanego z tytułu wypłat odszkodowa dokonywanych na
podstawie umów ubezpieczenia zawartych lub przedłu onych po
dniu wej cia w ycie ustawy.

Art. 258.

Z dniem wej cia w ycie ustawy Polska Izba Ubezpiecze
utworzona na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art.
262, staje si Polsk Izb Ubezpiecze w rozumieniu ustawy.

Art. 259.

1. Osoby, które zdały egzamin kwalifikacyjny dla aktuariuszy
przed dniem wej cia w ycie ustawy oraz spełniaj warunki
okre lone w art. 160 ust. 1 pkt 1 i 4-6 zostaj z dniem
wej cia w ycie ustawy wpisane do rejestru aktuariuszy.

2. Osoby, które zostały wpisane na list aktuariuszy przed
dniem wej cia w ycie ustawy, podlegaj z urz du wpisowi
do rejestru aktuariuszy.

Art. 260.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie
niniejszej ustawy, ustawy z dnia ... 2002r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych,
ustawy z dnia ... 2002r. o ubezpieczeniach obowi zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy z dnia ...
2002r.o po rednictwie ubezpieczeniowym, nie dłu ej jednak ni
przez 12 miesi cy od dnia wej cia w ycie tych ustaw,
zachowuj moc przepisy wykonawcze, wydane na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 262, w zakresie w jakim nie s
sprzeczne z przepisami tych ustaw.

Art. 261.

1. Do dnia uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk członkostwa
w Unii Europejskiej stosuje si art. 242 – 246.

2. Od dnia uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk członkostwa
w Unii Europejskiej stosuje si art. 3 pkt 2, art. 12,
art. 15, art. 36, art. 37, art. 93 ust. 3 pkt 8, art. 101
ust. 3, art. 107 ust. 3 pkt 18, art. 119 przepisu
rozdziału 7, art. 154 ust. 11-13, art. 173, art. 191 ust.
1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 art. 192, art. 193, art. 198, art.
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203 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, art. 204, art. 205 oraz art.
214.

Art. 262.

Traci moc ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalno ci
ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121,
poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz.
1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70,
poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr
37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110,
poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365).

Art. 263.

Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
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Zał cznik do ustawy

z dnia

PODZIAŁ RYZYKA WEDŁUG DZIAŁÓW

GRUP I RODZAJÓW UBEZPIECZE

DZIAŁ I

Ubezpieczenia na ycie

1. Ubezpieczenia na ycie.

2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci.

3. Ubezpieczenia na ycie, je eli s zwi zane z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

4. Ubezpieczenia rentowe.

5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, je li s
uzupełnieniem ubezpiecze wymienionych w grupach 1-4.

DZIAŁ II

Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia maj tkowe

1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby
zawodowej:

1) wiadczenia jednorazowe,

2) wiadczenia powtarzaj ce si ,

3) wiadczenia kombinowane,

4) przewóz osób.

2. Ubezpieczenia choroby:

1) wiadczenia jednorazowe,

2) wiadczenia powtarzaj ce si ,

3) wiadczenia kombinowane.

3. Ubezpieczenia casco pojazdów l dowych, z wyj tkiem
pojazdów szynowych, obejmuj ce szkody w:

1) pojazdach samochodowych,

2) pojazdach l dowych bez własnego nap du.

4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmuj ce szkody
w pojazdach szynowych.

5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmuj ce
szkody w statkach powietrznych.
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6. Ubezpieczenia eglugi morskiej i ródl dowej casco
statków eglugi morskiej i statków eglugi ródl dowej,
obejmuj ce szkody w:

1) statkach eglugi morskiej,

2) statkach eglugi ródl dowej.

7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmuj ce
szkody na transportowanych przedmiotach, niezale nie od
ka dorazowo stosowanych rodków transportu.

8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych ywiołami, obejmuj ce
szkody rzeczowe nie uj te w grupach 3-7, spowodowane
przez:

1) ogie ,

2) eksplozj ,

3) burz ,

4) inne ywioły,

5) energi j drow ,

6) obsuni cia ziemi lub t pni cia.

9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (je eli nie
zostały uj te w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych
przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np.
kradzie ), je eli przyczyny te nie s uj te w grupie 8.

10. Ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej wszelkiego
rodzaju, wynikaj cej z posiadania i u ytkowania pojazdów
l dowych z nap dem własnym, ł cznie z ubezpieczeniem
odpowiedzialno ci przewo nika.

11. Ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej wszelkiego
rodzaju, wynikaj cej z posiadania i u ytkowania statków
powietrznych, ł cznie z ubezpieczeniem odpowiedzialno ci
przewo nika.

12. Ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej za eglug
morsk i ródl dow , wynikaj cej z posiadania i
u ytkowania statków eglugi ródl dowej i statków
morskich, ł cznie z ubezpieczeniem odpowiedzialno ci
przewo nika.

13. Ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej (ubezpieczenie
odpowiedzialno ci cywilnej ogólnej) nie uj tej w grupach
10-12.

14. Ubezpieczenia kredytu, w tym:

1) ogólnej niewypłacalno ci,

2) kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu
hipotecznego, kredytu rolniczego.

15. Gwarancja ubezpieczeniowa:

1) bezpo rednia,

2) po rednia.
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16. Ubezpieczenia ró nych ryzyk finansowych, w tym:

1) ryzyka zatrudnienia,

2) niewystarczaj cego dochodu,

3) złych warunków atmosferycznych,

4) utraty zysków,

5) stałych wydatków ogólnych,

6) nieprzewidzianych wydatków handlowych,

7) utraty warto ci rynkowej,

8) utraty stałego ródła dochodu,

9) po rednich strat handlowych poza wy ej wymienionymi,

10) innych strat finansowych.

17. Ubezpieczenia ochrony prawnej.

18. Ubezpieczenia wiadczenia pomocy na korzy osób, które
popadły w trudno ci w czasie podró y lub podczas
nieobecno ci w miejscu zamieszkania.
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UZASADNIENIE

W przededniu wst pienia Rzeczypospolitej Polskiej do
struktur Unii Europejskiej istnieje pilna konieczno
dostosowania prawa ubezpiecze gospodarczych, jako jednej z
podstaw rynku finansowego, do prawa Unii Europejskiej.

Rynek ubezpiecze w Polsce rozwija si bardzo
dynamicznie, a obowi zuj ca w chwili obecnej ustawa dnia 28
lipca 1990r. o działalno ci ubezpieczeniowej nie reguluje
wszystkich kwestii w sposób wystarczaj cy, pewne za
zagadnienia s przez ni zupełnie pomini te. Wiele kluczowych
uregulowa znajduje si w aktach rangi rozporz dzenia, a
wiele w tpliwo ci musi by rozwi zywanych przez praktyk
prowadzenia działalno ci ubezpieczeniowej, co w pa stwie
prawa nie mo e by uznane za słuszne.

Projekt jest cz ci reformy legislacyjnej w zakresie
ubezpiecze gospodarczych, na któr składa si podział
regulacji zawartych w obecnej ustawie o działalno ci
ubezpieczeniowej na cztery ustawy składaj ce si na tzw.
pakiet, w skład którego wchodz ustawy:
1. o działalno ci ubezpieczeniowej,
2. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku

Ubezpieczonych,
3. o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych,

4. o po rednictwie ubezpieczeniowym.

Z proponowanych regulacji ustawy o działalno ci
ubezpieczeniowej, wył czone zostały zagadnienia, nadzoru
ubezpieczeniowego i emerytalnego, Rzecznika Ubezpieczonych,
ubezpiecze obowi zkowych oraz po rednictwa
ubezpieczeniowego, których unormowania znajdowa si b d w
ww. ustawach okre lonych w pkt 2 - 4.

Projekt zachowuj c dotychczasowe, zasadnicze systemowe
uregulowania rynku ubezpieczeniowego, ma na celu ich
poszerzenie i dopracowanie, co przyniesie efekty w zakresie
poprawy bezpiecze stwa prowadzenia działalno ci
ubezpieczeniowej. Projekt ustawy ma kilka zasadniczych celów:
1. pełne dostosowanie regulacji w zakresie działalno ci

ubezpieczeniowej do wymogów Unii Europejskiej, w tym
uregulowanie nadzoru ubezpieczeniowego na zasadzie nadzoru
finansowego,

2. wprowadzenie zmian w prawie ubezpieczeniowym wynikaj cych
z przyj tej strategii gospodarczej Rz du SLD - UP - PSL, a
zwłaszcza z Pakietu ”Przede wszystkim Przedsi biorczo ”,

3. doprecyzowanie i uszczegółowienie zasad prowadzenia
działalno ci ubezpieczeniowej w celu wzmocnienia ochrony
ubezpieczonych i zwi kszenia bezpiecze stwa obrotu
ubezpieczeniowego,
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4. okre lenie szczegółowych zasad wykonywania zawodu
aktuariusza,

5. doprecyzowanie i dostosowanie przepisów ustawy do
regulacji takich jak m.in.: Kodeks spółek handlowych czy
Prawo działalno ci gospodarczej.

6. jak najszersze uregulowanie ustawowe i maksymalne
ograniczenie delegacji ustawowych do wydawania aktów
wykonawczych.

Regulacje zawarte w projekcie oparte s m.in. o nast puj ce
dyrektywy:
1. Pierwsz dyrektyw Rady z dnia 24 lipca 1973r. w sprawie

koordynacji ustaw, rozporz dze i przepisów
administracyjnych dotycz cych podejmowania i prowadzenia
działalno ci w dziedzinie ubezpiecze bezpo rednich innych
ni ubezpieczenia na ycie (73/239/EEC).

2. Drug dyrektyw Rady z dnia 22 czerwca 1988r. w sprawie
koordynacji ustaw, rozporz dze i przepisów
administracyjnych dotycz cych podejmowania i prowadzenia
działalno ci w dziedzinie ubezpiecze bezpo rednich innych
ni ubezpieczenia na ycie i ustalenia przepisów
ułatwiaj cych skuteczn realizacj swobody wiadczenia
usług oraz zmieniaj ca dyrektyw 73/239/EEC (88/357/EEC),

3. Dyrektyw Rady z dnia 18 lipca 1992r. w sprawie
koordynacji ustaw, rozporz dze i przepisów
administracyjnych dotycz cych podejmowania i prowadzenia
działalno ci w dziedzinie ubezpiecze bezpo rednich innych
ni ubezpieczenia na ycie, zmieniaj ca dyrektywy
73/239/EEC i 88/357/EEC (92/49/EEC),

4. Pierwsz dyrektyw Rady z dnia 5 marca 1979r. w sprawie
koordynacji ustaw, rozporz dze i przepisów
administracyjnych dotycz cych podejmowania i prowadzenia
działalno ci w zakresie bezpo rednich ubezpiecze na ycie
(79/267/EEC),

5. Dyrektyw Rady z dnia 8 listopada 1990r. w sprawie
koordynacji ustaw, rozporz dze i przepisów
administracyjnych dotycz cych podejmowania i prowadzenia
działalno ci w zakresie bezpo rednich ubezpiecze na
ycie, okre laj ca przepisy ułatwiaj ce skuteczn

realizacj swobody wiadczenia usług i zmieniaj c
dyrektyw 79/267/EEC (90/619/EEC),

6. Dyrektyw Rady z dnia 10 listopada 1992r. w sprawie
koordynacji ustaw, rozporz dze i przepisów
administracyjnych dotycz cych bezpo rednich ubezpiecze na
ycie oraz zmieniaj c dyrektywy 79/267/EEC i 90/619/EEC,

7. Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
pa dziernika 1998r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad
zakładami ubezpiecze w grupie ubezpieczeniowej
(98/78/EEC),

8. Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 maja
2000r. w sprawie zbli enia ustaw pa stw członkowskich
dotycz cych ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej w
zwi zku z u ywaniem pojazdów mechanicznych i zmieniaj ca
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dyrektywy 73/239/EEC i 88/357/EEC, (2000/26 - IV dyrektywa
komunikacyjna),

9. Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca
2001r. w sprawie reorganizacji i upadło ci zakładów
ubezpiecze (2001/17/EEC).

Projekt zawiera 17 rozdziałów:

Rozdział 1 - przepisy ogólne zawiera okre lenie zakresu
regulacji ustawowej oraz definicje poj u ywanych w ustawie
np. krajowego zakładu ubezpiecze , zagranicznego zakładu
ubezpiecze , głównego oddziału czy koasekuracji. Definicje
oparte s na regulacjach zwi zanych z pełnym dostosowaniem
przepisów ustawy do dyrektyw Unii Europejskiej, dlatego
niektóre z nich maj obowi zywa od dnia akcesji Polski do
Unii Europejskiej. Wprowadzenie definicji ma na celu
zapewnienie przejrzysto ci projektu ustawy oraz wytłumaczenie
poj u ytych w ustawie.

Art. 4 stanowi propozycj zdefiniowania poj cia
działalno ci ubezpieczeniowej. Definicja działalno ci
ubezpieczeniowej obowi zuje tak e w obecnym stanie prawnym,
nie ma jednak charakteru wyczerpuj cego. Definicja w tym
kształcie ma zapewni stabilno prawn w zakresie
prowadzenia działalno ci ubezpieczeniowej oraz zminimalizowa
przypadki prowadzenia nielegalnej działalno ci
ubezpieczeniowej. Definicja ma charakter przedmiotowy i
opiera si na wskazaniu czynno ci ubezpieczeniowych, których
wykonywanie stanowi działalno ubezpieczeniow . Przepis ten
okre la ponadto, e zakład ubezpiecze mo e zleca
wykonywanie okre lonych czynno ci innym podmiotom. Czynno ci
te wykonywane przez inne podmioty traktowane s jak czynno ci
ubezpieczeniowe Zapis ten ma na celu umo liwienie przekazania
czynno ci np. likwidacyjnych podmiotom zajmuj cym si
likwidacj szkód. Regulacja ta odzwierciedla zasad
outsourcing-u stosowan w wielu krajach, w tym pa stwach
członkowskich Unii Europejskiej. Jednocze nie w ramach
definicji okre lono, e zakład ubezpiecze nie mo e zajmowa
si inn działalno ci poza ubezpieczeniow i bezpo rednio z
ni zwi zan , z wyj tkiem działalno ci akwizycyjnej na rzecz
otwartych funduszy emerytalnych oraz wykonywaniem usług
zwi zanych z zabezpieczeniem dokumentów zawi zanych z
zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia na drodze
elektronicznej.

Rozdział 1 zawiera tak e przepis ustanawiaj cy zał cznik
do ustawy zawieraj cy podział ryzyka ubezpieczeniowego według
działów, grup i rodzajów ubezpiecze .

Rozdział 2 - zasady wykonywania działalno ci
ubezpieczeniowej, okre la zasady wykonywania działalno ci
ubezpieczeniowej, które stanowi fundamenty rynku
ubezpieczeniowego, takie jak np.:
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♦ wykonywanie działalno ci ubezpieczeniowej przez zakład
ubezpiecze po uzyskaniu zezwolenia,

♦ niemo no wykonywania jednocze nie działalno ci w zakresie
ubezpiecze na ycie i pozostałych ubezpiecze osobowych i
ubezpiecze maj tkowych,

♦ wskazanie formy w jakiej mo e by wykonywana działalno
ubezpieczeniowa (spółka akcyjna albo towarzystwo
ubezpiecze wzajemnych),

♦ nało enie obowi zku u ywania w nazwie lub firmie oznaczenia
wskazuj cego, e dany podmiot jest zakładem ubezpiecze ,

♦ wskazanie, e organ nadzoru mo e by uczestnikiem
post powania rejestrowego.

Projekt ustawy wprowadza podział ubezpiecze na
dobrowolne i obowi zkowe, z odesłaniem do ustawy o
ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
w zakresie tych ostatnich.

Rozdział ten zawiera równie regulacje w zakresie
tajemnicy ubezpieczeniowej i wyj tki od tej zasady. Ka dy
kto, w zakresie swoich obowi zków słu bowych ma dost p do
informacji dotycz cych poszczególnej umowy ubezpieczenia,
zobowi zany jest do zachowania w tym zakresie tajemnicy.
Zakres tego przepisu jest szerszy ni regulacja ustawy z dnia
28 lipca 1990 r. o działalno ci ubezpieczeniowej, jest to
zatem precyzyjne okre lenie dost pu do tajemnicy
ubezpieczeniowej. Jako jeden z wyj tków wprowadzono mo liwo
dost pu do tajemnicy ubezpieczeniowej przez kasy chorych – w
zwi zku z prowadzonym post powaniem o zwrot kosztów wiadcze
zdrowotnych, o których mowa w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym. B d cy obecnie przedmiotem prac
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, projekt ustawy o zmianie
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i niektórych
innych ustaw (druk sejmowy nr 253) zawiera regulacje
dotycz ce post powania regresowego kas chorych w stosunku do
podmiotu ponosz cego odpowiedzialno za czyn niedozwolony, o
zwrot kosztów wiadcze zdrowotnych. Projekt z druku nr 253
zmienia tak e obowi zuj c w chwilki obecnej ustaw o
działalno ci ubezpieczeniowej, w zakresie tajemnicy
ubezpieczeniowej. Przyj cie zatem w niniejszym projekcie
regulacji zaproponowanej w projekcie ustawy o zianie ustawy o
powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (...) ma na celu
uzupełnienie regulacji w zwi zku z utrata mocy obowi z8uj cej
przez ustaw z dnia 28 lipca 1990 r. o działalno ci
ubezpieczeniowej po wej ciu w ycie pakietu ustaw
ubezpieczeniowych.

Ustawa przewiduje obowi zek udzielania informacji
zakładom ubezpiecze , UFG i PBUK przez organy i instytucje
posiadaj ce dane mog ce przyczyni si do ustalenia
odpowiedzialno ci za szkod z tytułu wypadków i zdarze , a
tak e obowi zek przekazania informacji przez zakłady
ubezpiecze osobom uprawnionym do wypłaty wiadczenia.
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Rozdział zawiera tak e regulacje dotycz ce:
♦ wła ciwo ci miejscowej s du w przypadku sporu mi dzy
stronami umowy ubezpieczenia (wła ciwo miejscowa ogólna
albo przemienna),

♦ przynale no ci do UFG lub PBUK w przypadku wykonywania
działalno ci ubezpieczeniowej w grupach wskazanych w
ustawie,

♦ obowi zków informacyjnych zakładu ubezpiecze , w tym
wykonuj cego działalno w dziale I zał cznika do ustawy
(ubezpieczenia na ycie),

♦ dostosowania przepisów ustawy do dyrektywy reguluj cej
ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, z umo liwieniem
klientowi zakładu ubezpiecze swobodnego wyboru
reprezentuj cego go w post powaniu s dowym adwokata lub
radcy prawnego (w obecnym stanie prawnym zakłady
ubezpiecze prowadz ce ten rodzaj ubezpieczenia
zastrzegaj sobie prawo zaakceptowania wybranego prawnika
lub wr cz wskazania pełnomocnika przez zakład
ubezpiecze ),

♦ wskazania zasad ustalania wysoko ci składek
ubezpieczeniowych,

♦ zobowi zania podmiotów okre lonych w art. 4 ustawy o
zakładach opieki zdrowotnej do udzielania, odpłatnie,
zakładom ubezpiecze informacji o stanie zdrowia i
historii choroby (z wył czeniem bada genetycznych) osób
ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma by zawarta
umowa ubezpieczenia oraz umo liwienia zakładom
ubezpiecze , aby ww. osoby poddały si badaniom lekarskim
(z wył czeniem bada genetycznych), w celu okre lenia
stopnia ryzyka ubezpieczeniowego, prawa do wiadczenia
oraz wysoko ci tego wiadczenia; regulacja w tym zakresie
wzorowana jest na systemach prawa pa stw
wysokorozwini tych, w których takie praktyki zakładów
ubezpiecze funkcjonuj ju od wielu lat.

Nowym uregulowaniem s sprecyzowane wymogi wobec
członków zarz du i rady nadzorczej zakładu ubezpiecze oraz
zgoda organu nadzoru na powołanie dwóch członków zarz du
krajowego zakładu ubezpiecze , w tym prezesa. Przepisy te
wzorowane s na przepisach ustawy Prawo bankowe, w której
nadzór bankowy ma kompetencj do oceny kandydatów na członków
zarz du. Kompetencja ta przyczyniła si do stworzenia silnej
i dobrze wykwalifikowanej kadry osób zasiadaj cych w
zarz dach banków. Przepisy dotycz ce tych kwestii w ustawie o
działalno ci ubezpieczeniowej maj na celu zapewnienie
nadzoru, który b dzie prawidłowym instrumentem dla rynku w
celu ochrony ubezpieczonych i zapewni wysoki poziom kadry
kierowniczej zakładów ubezpiecze .

Rozdział ten ponadto wprowadza pierwsze regulacje
dotycz ce mo liwo ci oferowania usług ubezpieczeniowych przez
internet i w tym zakresie dostosowany jest do przepisów
ustawy o podpisie elektronicznym. Obowi zuj ca ustawa o
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działalno ci ubezpieczeniowej nie zawiera regulacji w tym
zakresie.

Stanowi tak e o obowi zku opracowywania i stosowania
regulaminów kontroli wewn trznej w zakładach ubezpiecze .
Ka dy zakład ubezpiecze ma obowi zek opracowania i
stosowania procedur kontroli wewn trznej.

Rozdział 3 - zakład ubezpiecze w formie spółki
akcyjnej, odwołuje si do regulacji spółek akcyjnych
okre lonych w ustawie - Kodeks spółek handlowych.

Regulacje w zakresie akcji imiennych i na okaziciela nie
zmieniły si w porównaniu z obowi zuj cymi uregulowaniami.
Przepisy w tym zakresie dostosowane s do ustawy - Prawo o
publicznym obrocie papierami warto ciowymi.

Nowe uregulowania proponowane s w art. 36, który
obowi zywa ma od chwili wst pienia Polski do Unii
Europejskiej. Stanowi on pełne dostosowanie do wymogów
dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczy to wysoko ci progów,
które powoduj dla podmiotu nabywaj cego lub obejmuj cego
akcje lub prawa z akcji konieczno poinformowania organu
nadzoru jak równie konstrukcji sprzeciwu dla organu nadzoru.

Nowe regulacje dotycz równie obowi zku informowania o
nabyciu lub zbyciu akcji lub praw z akcji zakładu ubezpiecze
przez podmioty dokonuj ce takich transakcji, a tak e
nakładaj na zakład ubezpiecze obowi zek informowania o
nabyciach i zbyciach akcji lub praw z akcji.

Zasady powy sze stosuje si równie do zakładów
ubezpiecze w formie towarzystwa ubezpiecze wzajemnych.

Rozdział 4 - towarzystwo ubezpiecze wzajemnych,
reguluje, w szerszym stopniu ni to było dotychczas, zasady
prowadzenia działalno ci ubezpieczeniowej w formie
towarzystwa ubezpiecze wzajemnych. Regulacje te oparte s o
podstawow zasad równego traktowania obu form działalno ci,
z uwzgl dnieniem specyfiki tych form i wynikaj cych st d
ró nic. Przepisy zawarte w projekcie, mimo ich poszerzenia,
nie zmieniaj , w znacznym stopniu, podstawowych zasad
istniej cych obecnie w zakresie tuw-ów.

Wprowadza si uregulowania dotycz ce władz zakładu
ubezpiecze w formie tuw-u, w celu odró nienia tej formy
prowadzenia działalno ci ubezpieczeniowej od działalno ci
zakładów ubezpiecze w formie spółki akcyjnej. Ustawa z dnia
28 lipca 1990 r. o działalno ci ubezpieczeniowej odwołuje si
w tym zakresie do przepisów Kodeksu handlowego, gdy po
wej ciu w ycie ustawy - Kodeks spółek handlowych ustawa o
działalno ci ubezpieczeniowej nie została zmieniona.

Projekt podejmuje tak e prób doprecyzowania regulacji
dotycz cej małych towarzystw ubezpiecze wzajemnych wskazuj c
bardziej ostre kryterium okre laj ce warunki jakie musz by
spełnione przez taki tuw.

Projekt wprowadza pierwsze przepisy w zakresie
mo liwo ci przekształcenia tuw-u w spółk akcyjn . W chwili
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obecnej system prawa ubezpieczeniowego nie dopuszcza
mo liwo ci takiego przekształcenia, a praktyka prowadzenia
działalno ci ubezpieczeniowej wskazuje jednoznacznie na
potrzeb takiej regulacji. Przepisy dotycz ce przekształcenia
nie naruszaj przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych o
utworzeniu spółki akcyjnej. Zaproponowane regulacje maj na
celu zagwarantowanie bezpiecze stwa ubezpieczonych oraz osób
trzecich w toku i wyniku przekształcenia. Wybór osób
ubezpieczonych, zdaniem projektodawców, zagwarantowany jest:
1. o wiadczeniem członka tuw-u o ch ci uczestniczenia w

spółce akcyjnej oraz kontynuowania w niej umowy
ubezpieczenia;

2. prawem sprzeciwu osób ubezpieczonych (a wi c tak e tych,
którzy członkami tuw-u nie s ) i mo liwo ci wypowiedzenia
umowy.

Uchwała o przekształceniu podlega zatwierdzeniu przez
organ nadzoru.
Przekształcenie tuw-u w spółk akcyjn nie powoduje adnych
skutków dla osób trzecich. Maj tek tuw-u staje si maj tkiem
spółki akcyjnej.

Rozdział 5 - warunki podejmowania i wykonywania
działalno ci ubezpieczeniowej przez krajowe zakłady
ubezpiecze , reguluje zasady podejmowania działalno ci
ubezpieczeniowej przez krajowe zakłady ubezpiecze . Poza
wspomnianym sprzeciwem organu nadzoru wobec kandydatów na
członków zarz du, regulacje te nie powoduj znacznych ró nic
w stosunku do obowi zuj cych wymogów, stanowi jednak
doprecyzowanie tych wymogów i ich dostosowanie do przepisów
unijnych dyrektyw np. w zakresie przedstawiania organowi
nadzoru listy reprezentantów do spraw roszcze przy wniosku o
wydanie zezwolenia na wykonywanie działalno ci
ubezpieczeniowej. Projekt wprowadza regulacj okre laj
wprost dokumenty jakie musz by doł czone do wniosku o
wydanie zezwolenia na wykonywanie działalno ci
ubezpieczeniowej, rezygnuj c z upowa nienia dla ministra
wła ciwego do spraw instytucji finansowych do okre lenia
wykazu tych dokumentów w rozporz dzeniu. Rozwi zanie takie
pozwoli na pełne dostosowanie przepisów projektu do ustawy –
Prawo działalno ci gospodarczej. Ponadto stanowi tak e
modyfikacj pewnych zasad, dla których nie mo e by wydane
zezwolenie (np. rezygnacja z wa nego interesu pa stwa).
Zgodnie z normami wiatowymi pa stwo nie mo e uzale ni
wydania zezwolenia na wykonywanie działalno ci
ubezpieczeniowej od interesu i sytuacji ekonomicznej pa stwa.
Przepisy w tym zakresie dostosowane s do przepisów ustawy -
Prawo działalno ci gospodarczej.

Regulacja wprowadza okre lenie momentu rozpocz cia
działalno ci ubezpieczeniowej, którego brak jest w obecnych
przepisach – proponuje si okre lenie, e momentem tym jest
dzie zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia. Za niezb dne
uwa a si rozpocz cie prowadzenia działalno ci w okre lonym
czasie po uzyskaniu zezwolenia organu nadzoru, co ma na celu
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ochron bezpiecze stwa obrotu w zakresie działalno ci
ubezpieczeniowej i chroni interesy ubezpieczaj cych i
ubezpieczonych. Przepisy w tym zakresie wzorowane s na
regulacjach Prawa bankowego. Projekt wskazuje, e nie
rozpocz cie wykonywania działalno ci ubezpieczeniowej w ww.
terminie jest jedn z przesłanek do cofni cia przez organ
nadzoru zezwolenia na wykonywanie działalno ci w zakresie
grup ubezpiecze w których działalno nie została
rozpocz ta. (Podobne regulacje znalazły si w nast pnym
rozdziale dotycz cym zagranicznych zakładów ubezpiecze ).

Niniejszy rozdział zawiera tak e przepisy dotycz ce
zarz du maj tkiem zakładu ubezpiecze , który mo e by
przekazany przez organ nadzoru wyznaczonej osobie, w
przypadkach wskazanych w projekcie.

Rozdział 6 - podejmowanie i wykonywanie działalno ci
ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez
zagraniczne zakłady ubezpiecze , reguluje zasady podejmowania
i prowadzenia działalno ci ubezpieczeniowej przez zagraniczne
zakłady ubezpiecze .

Zasad jest, e do czasu wst pienia Polski do Unii
Europejskiej unormowania te dotyczy b d wszystkich
zagranicznych zakładów ubezpiecze niezale nie od kraju
pochodzenia. Po wst pieniu Polski do UE regulacje te nie b d
miały zastosowania do zakładów ubezpiecze działaj cych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej których siedziba
znajduje si na terytorium wspólnoty.

Warunki podejmowania działalno ci przez zakłady
ubezpiecze z krajów Unii Europejskiej po wst pieniu Polski
do Unii s proponowane w rozdziale 7.

Przepisy zawarte w tym rozdziale zostały dostosowane do
przepisów dyrektyw Unii Europejskiej.

Zasad jest, e:
• zagraniczny zakład ubezpiecze mo e podejmowa i

wykonywa działalno ubezpieczeniow na terytorium RP
jedynie przez główny oddział (do czasu przyst pienia RP do
UE), na zasadzie wzajemno ci, z zastrze eniem, e zasada
wzajemno ci nie dotyczy pa stw członkowskich układu GATS
(zobowi zania RP wynikaj ce z umów mi dzynarodowych),

• przepisy ustawy stosuje si do głównych oddziałów
zagranicznych zakładów ubezpiecze o ile rozdział 5 nie
zawiera odmiennych regulacji.

W stosunku do władz głównego oddziału zastosowano
rozwi zanie to same z przepisami dotycz cymi członków zarz du
krajowego zakładu ubezpiecze . A wi c dyrektor głównego
oddziału i jeden z jego zast pców maj by powoływani za
zgod organu nadzoru. Przyj cie takiej konstrukcji pozwoli na
równe traktowanie krajowych i zagranicznych zakładów
ubezpiecze .

Rozpocz cie wykonywania działalno ci ubezpieczeniowej
przez zagraniczny zakład ubezpiecze zostało, w projekcie tak
zreszt jak i w obowi zuj cej ustawie o działalno ci
ubezpieczeniowej, uzale nione od zło enia kaucji, w celu
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zabezpieczenia przyszłych zobowi za z tytułu umów
ubezpieczenia zawartych przez główny oddział na terytorium
RP.

Rozdział zawiera te regulacje w zakresie cofni cia
zezwolenia.

Rozdział 7 - swoboda wiadczenia usług
ubezpieczeniowych, reguluje kwesti zwi zan ze swobod
wiadczenia usług i ustanawiania przedsi biorstw w ramach

Unii Europejskiej. Unormowania zawarte w tym rozdziale s
ci le oparte o dyrektywy Unii Europejskiej.

Konstrukcje okre lone w tym rozdziale skierowane s
zarówno do krajowych zakładów ubezpiecze , które b d
zamierzały podj działalno na terenie Wspólnoty, jak i
zagranicznych zakładów ubezpiecze , które zamierzaj działa
w Polsce.

Zasad b dzie mo liwo prowadzenia działalno ci poprzez
ustanowienie oddziału lub w inny sposób ni przez oddział w
ramach swobody wiadczenia usług (np. poprzez brokerów,
agentów).

Prowadzenie działalno ci nie b dzie wymagało zezwolenia,
lecz jedynie poinformowania organów pa stwa macierzystego o
planach prowadzenia takiej działalno ci. Organ nadzoru
pa stwa macierzystego b dzie przesyłał informacje o
planowanym podj ciu działalno ci przez zakład ubezpiecze
wraz z okre lonymi informacjami na temat tego zakładu. Po
otrzymaniu takich informacji organ nadzoru b dzie informował
o warunkach na jakich ta działalno mo e by prowadzona w
Polsce – po otrzymaniu tej informacji zagraniczny zakład
ubezpiecze b dzie mógł podj działalno w Polsce (jak
równie krajowy za granic ). Organ nadzoru pa stwa
macierzystego b dzie miał jednak mo liwo odmowy przekazania
informacji o planowanej działalno ci do organu nadzoru
pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej, je eli uzna e
sytuacja finansowa zakładu ubezpiecze nie pozwala na
rozszerzenie działalno ci.

Przepisy rozdziału okre laj obowi zki informacyjne
nało one na Komisj Nadzoru Ubezpiecze i Funduszy
Emerytalnych, w zakresie krajowych zakładów ubezpiecze ,
które w ramach swobody wiadczenia usług ubezpieczeniowych,
zechce rozpocz wykonywanie działalno ci ubezpieczeniowej na
terenie wspólnoty.

Nadzór nad działalno ci zakładów ubezpiecze w ramach
swobody wiadczenia usług i zakładania przedsi biorstw b dzie
miał organ nadzoru pa stwa macierzystego.

Rozdział 8 - gospodarka finansowa zakładu ubezpiecze ,
reguluje zasady prowadzenia gospodarki finansowej.
Regulacje zawarte w tym rozdziale opieraj si w pełnym
zakresie na dyrektywach Unii Europejskiej. Wst pienie Polski
do Unii Europejskiej powinno wi za si ze stworzeniem tych
samych regulacji dla krajowych zakładów ubezpiecze w
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zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, co z jednej
strony stanowi ma spełnienie wymogów w zakresie dostosowania
prawa polskiego, a z drugiej strony stworzy ma jednakowe
szanse rozwoju dla krajowych zakładów ubezpiecze w
konkurencji z europejskim rynkiem.

Ró nice w porównaniu z obowi zuj cymi regulacjami
dotycz zwłaszcza:
• zaliczania do rodków własnych pewnych aktywów (np. w
stosunku do zakładów ubezpiecze na ycie – kwoty 50%
przyszłych zysków),

• uj cia aktywów na pokrycie rezerw techniczno –
ubezpieczeniowych w uj ciu brutto z jednoczesnym wymogiem
lokowania tych aktywów na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej,

• nie uznania za aktywa pokrywaj ce rezerwy techniczno -
ubezpieczeniowe aktywów finansuj cych kapitały własne
instytucji finansowych; rozstrzygniecie tej kwestii ma
ogromne znaczenie dla wykonywania sprawnego nadzoru
ubezpieczeniowego i emerytalnego i oceny wypłacalno ci
zakładu ubezpiecze .

Rozdział ten zawiera równie delegacj dla ministra
wła ciwego do spraw instytucji finansowych do okre lenia
wysoko ci rodków własnych oraz sposobu wyliczenia marginesu
wypłacalno ci zakładów ubezpiecze powi zanych kapitałowo,
zgodnie z dyrektyw 98/78/EEC.

Rozdział zawiera tak e szczegółowe regulacje dotycz ce
aktywów na pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych
zakładu ubezpiecze , wraz z okre leniem limitów jakich nie
mog one przekracza .

Rozdział zawiera tak e przepis, zgodnie z którym zakład
ubezpiecze na ycie prowadz cy produkt ubezpieczeniowy w
postaci ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym, jest obowi zany zatrudni doradc
inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy o Publicznym obrocie
papierami warto ciowymi. Doradca inwestycyjny ma zarz dza
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub ubezpieczeniowymi
funduszami kapitałowymi.

Rozdział 9 - aktuariusz, okre la zasady wykonywania
zawodu aktuariusza.

Unormowania te okre laj podstawowe obowi zki
aktuariusza. Ponadto regulacje te okre laj wymogi jakie
nale y spełni aby mo na było wykonywa zawód aktuariusza, a
tak e zasady przeprowadzania egzaminu aktuarialnego. Projekt
ustawy zawiera tak e regulacje dotycz ce utworzenia i
funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy.
Komisja ma działa przy Urz dzie Komisji Nadzoru Ubezpiecze
i Funduszy Emerytalnych. Jej członkowie maj by powoływani i
odwoływani przez ministra wła ciwego do spraw instytucji
finansowych, na wniosek organu nadzoru. W skład Komisji maj
wchodzi co najmniej dwie osoby posiadaj ce wiedz z zakresu
matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki. Projekt
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ustawy zawiera regulacje dotycz ce Komisji Egzaminacyjnej dla
Aktuariuszy, które w obecnym stanie prawnym znajduj si w
akcie rangi rozporz dzenia.

Rozdział 10 - sprawozdawczo ubezpieczeniowa zakładu
ubezpiecze , okre la zasady sprawozdawczo ci zakładów
ubezpiecze . Zgodnie z tymi regulacjami zakład ubezpiecze
b dzie miał obowi zek sporz dzania i przedstawiania organowi
nadzoru:
- rocznego sprawozdania, sporz dzanego zgodnie z przepisami

o rachunkowo ci,
- kwartalnego i dodatkowego rocznego sprawozdania,

sporz dzanego zgodnie z warunkami okre lonymi w
rozporz dzeniu Ministra Finansów,

- rocznego sprawozdania, je eli b dzie zakładem ubezpiecze
powi zanym kapitałowo.

Powy szy zapis ma charakter porz dkuj cy. W chwili
obecnej zakłady ubezpiecze maj obowi zek sporz dzania
kwartalnych i rocznych sprawozda finansowych.

Zgodnie z projektem do sprawozdania finansowego ma by
doł czony raport o stanie portfela ubezpieczeniowego. Jest to
zgodne z normami istniej cymi w innych krajach w tym zakresie
i pozwala na pełniejsze przedstawienie sytuacji finansowej
zakładu ubezpiecze .

Rozdział ten zawiera tak e przepis nakładaj cy na
biegłego rewidenta, badaj cego sprawozdanie finansowe zakładu
ubezpiecze , obowi zek niezwłocznego poinformowania organu
nadzoru o ujawnionych podczas badania faktach wskazuj cych
na: popełnienie przest pstwa, naruszenie przepisów prawa,
naruszenie interesów ubezpieczonych.
Rozdział zawiera ponadto regulacje dotycz ce sprawozdawczo ci
zakładów ubezpiecze współubezpieczaj cych (koasekuracja)
oraz zakładów ubezpiecze powi zanych.

Rozdział 11 - ł czenie si zakładów ubezpiecze ,
przeniesienie umów ubezpieczenia, reguluje zagadnienia
zwi zane z poł czeniem si zakładów ubezpiecze oraz
przeniesieniem umów ubezpieczenia. W wietle globalizacji i
konsolidacji dotychczasowe unormowania w tej dziedzinie
okazały si niewystarczaj ce, obowi zuj ce prawo przestało
odpowiada potrzebom rynku ubezpiecze .

Przepisy w zakresie ł czenia si zakładów oparte s o
przepisy ustawy - Kodeks spółek handlowych o ł czeniu si
spółek kapitałowych,

Zasad jest, e poł czenie zakładów mo e nast pi je eli
prowadz one działalno w tej samej formie. Organ nadzoru
mo e w drodze decyzji administracyjnej zło y sprzeciw co do
poł czenia zakładów ubezpiecze , w warunkach okre lonych w
ustawie.

Przeniesienie portfela mo e nast pi , je eli zakład
ubezpiecze przejmuj cy portfel ubezpiecze i zakład
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ubezpiecze przekazuj cy ten portfel, po wykonaniu umowy
posiada b d rodki własne w wysoko ci marginesu
wypłacalno ci. Organ nadzoru mo e zwolni zakład ubezpiecze
przekazuj cy lub przejmuj cy portfel od tego warunku, je eli
umowa ma na celu ochron interesów ubezpieczaj cych,
ubezpieczonych, uposa onych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia w sytuacji zagro enia niewypłacalno ci zakładu
ubezpiecze przekazuj cego. Rozwi zanie to ma na celu
umo liwienie przej cia portfela w przypadku niewypłacalno ci.
Umowa o przeniesieniu portfela ma by zatwierdzana przez
organ nadzoru.

Rozdział 12 - post powanie naprawcze, likwidacja i
upadło zakładów ubezpiecze , zawiera propozycje regulacji w
zakresie post powania naprawczego, likwidacji i upadło ci
zakładu ubezpiecze .

W zakresie post powania naprawczego zakład ubezpiecze
b dzie miał obowi zek:
- przedło y plan przywrócenia prawidłowych stosunków

finansowych w zakresie rezerw techniczno
ubezpieczeniowych, je eli rezerwy techniczno -
ubezpieczeniowe zakładu ubezpiecze nie b d pokryte
aktywami zgodnie z prawem,

- przedło y do zatwierdzenia plan przywrócenia prawidłowych
stosunków finansowych, je eli rodki własne zakładu
ubezpiecze s ni sze ni wymagany margines wypłacalno ci,

- przedło y do zatwierdzenia krótkoterminowy plan
wypłacalno ci, je eli rodki własne zakładu ubezpiecze s
ni sze ni wymagany kapitał gwarancyjny.

Nowe zasady dotyczy b d równie ustanawiania zarz du
komisarycznego:

W ustawie z dnia 28 lipca 1990r. o działalno ci
ubezpieczeniowej przesłanki ustanowienia zarz du
komisarycznego s nast puj ce:
� zakład ubezpiecze nie opracował krótkoterminowego planu
wypłacalno ci lub

� przedstawiony plan nie gwarantował przywrócenia
wypłacalno ci i organ nadzoru odmówił jego zatwierdzenia
albo

� realizacja krótkoterminowego planu wypłacalno ci okazała
si nieskuteczna.

Zgodnie z projektem organ nadzoru ustanawia zarz d
komisaryczny w celu doprowadzenia do prawidłowych stosunków
finansowych w przypadku, gdy zakład ubezpiecze :
1) nie przedło y w wyznaczonym terminie krótkoterminowego

planu wypłacalno ci lub organ nadzoru odmówi jego
zatwierdzenia,

2) nie zrealizuje w terminie krótkoterminowego planu
wypłacalno ci,

3) w ka dym innym przypadku niewypłacalno ci zakładu
ubezpiecze .
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W zakresie likwidacji zakładu ubezpiecze i upadło ci
sprecyzowaniu uległy dotychczasowe zapisy.

W zakresie zaspokajania roszcze osób uprawnionych w
przypadku niewypłacalno ci zakładu ubezpiecze projekt
odsyła do ustawy o ubezpieczeniach obowi zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zasady i zakres
odpowiedzialno ci UFG w tym zakresie nie uległy zmianie w
stosunku do stanu obecnego. Przepisy w zakresie likwidacji
przymusowej oraz upadło ci zakładów ubezpiecze zostały
dostosowane do regulacji zawartych w dyrektywie 2001/17/EEC
w sprawie reorganizacji i upadło ci zakładów ubezpiecze .
Dostosowanie do prawa UE dotyczy zwłaszcza obowi zków
informacyjnych organu nadzoru oraz s du upadło ciowego.

Rozdział 13 - okre la zasady sprawowania nadzoru
ubezpieczeniowego. Nadzór nad działalno ci ubezpieczeniow
ma by sprawowany, tak jak ma to miejsce w chwili obecnej,
przez Komisj Nadzoru Ubezpiecze i Funduszy Emerytalnych.
Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego uregulowana b dzie w
ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych. Rozdział zawiera natomiast
wskazanie podstawowych zada organu nadzoru.

Rozdział zawiera przepisy maj ce na celu dostosowanie
regulacji w zakresie nadzoru do przepisów unijnych dyrektyw.
Zasad jest nadzór finansowy, a wi c badanie wypłacalno ci
zakładu ubezpiecze . W ramach sprawowania nadzoru organ
nadzoru b dzie miał mo liwo przeprowadzenia kontroli
działalno ci i stanu maj tkowego zakładu ubezpiecze ,
podmiotów powi zanych osobowo lub kapitałowo, a tak e
podmiotów wykonuj cych czynno ci ubezpieczeniowe w imieniu i
na rzecz zakładu ubezpiecze .

Jednocze nie na zasadach wzajemno ci, organ nadzoru mo e
stosownie do porozumie , przeprowadzi na wniosek organu
nadzoru z pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej kontrol
ubezpieczeniowej grupy kapitałowej lub poszczególnych
zakładów ubezpiecze wchodz cych w jej skład lub umo liwi
przeprowadzenie takiej kontroli bezpo rednio przez organ
nadzoru pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przepis ten
ma wej w ycie z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Rozdział dotycz cy zasad sprawowania nadzoru
ubezpieczeniowego zawiera tak e regulacj zgodnie z któr , w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci w przeprowadzonym
audycie na zlecenie zakładu ubezpiecze , organ nadzoru b dzie
mógł zobowi za zakład ubezpiecze do zlecania biegłym
rewidentom zbadania prawidłowo ci i rzetelno ci wszystkich
sprawozda finansowych sporz dzanych przez zakład
ubezpiecze , kontroli ksi g rachunkowych oraz innych
czynno ci maj cych na celu badanie gospodarki finansowej i
wypłacalno ci zakładu ubezpiecze . Koszty tego badania
pokrywane by maj ze rodków przeznaczonych na pokrycie
kosztów nadzoru nad działalno ci ubezpieczeniow .
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Przepisy projektu stanowi , e w przypadku gdy zakład
ubezpiecze nie wykonuje, w wyznaczonym terminie, zalece
organu nadzoru lub wykonuje działalno z naruszeniem
przepisów prawa, statutu, zawartych umów ubezpieczenia, planu
działalno ci nie zapewniaj c zdolno ci zakładu ubezpiecze do
wykonywania zobowi za lub nie udziela informacji lub
wyja nie , organ nadzoru mo e nało y na niego kary w postaci
okre lonej w projekcie ustawy.

Projekt wskazuje, e post powanie przez organem nadzoru
ma toczy si w oparciu o przepisy Kpa.

Rozdział 14 - ubezpieczeniowy samorz d gospodarczy,
reguluje zagadnienia Ubezpieczeniowego Samorz du
Gospodarczego, który stanowi Polska Izba Ubezpiecze .

Tak jak w obecnie obowi zuj cej ustawie przynale no do
PIU ma by obowi zkowa dla krajowych i zagranicznych zakładów
ubezpiecze wykonuj cych działalno ubezpieczeniow na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to tworz
ubezpieczeniowy samorz d gospodarczy.

PIU ma posiada osobowo prawn . Do zada Izby ma
nale e w szczególno ci np. reprezentowanie członków Izby
wobec organów władzy publicznej oraz podejmowanie działa w
celu ochrony ich interesów, a tak e tworzenie i
wykorzystywanie informatycznych baz danych w zakresie
statystyki ubezpieczeniowej, w szczególno ci danych o
przebiegu szkodowo ci w poszczególnych rodzajach ubezpiecze
oraz baz danych niezb dnych do przeciwdziałania
przest pczo ci ubezpieczeniowej, a w tym informacji o
wypłaconych odszkodowaniach i wiadczeniach oraz o agentach
ubezpieczeniowych, z którymi zakład ubezpiecze rozwi zał
umow agencyjn z przyczyn le cych po stronie agenta i
osobach, przeciwko którym prowadzone było post powanie karne
w zawi zku z podejrzeniem popełnienia przez nie przest pstwa
na szkod zakładu ubezpiecze , zako czone wyrokiem skazuj cym
albo warunkowym umorzeniem post powania. W zakresie tego
zadania PIU minister wła ciwy do spraw instytucji finansowych
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo ci, po zasi gni ciu
opinii PIU ma okre li w drodze rozporz dzenia szczegółowy
zakres danych gromadzonych w ww. bazach informatycznych z
uwzgl dnieniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz
przepisów reguluj cych funkcjonowanie Krajowego Rejestru
Karnego.

Rozdział 15 - przepisy karne, wprowadzone przepisy
wzorowane były na przepisach karnych okre lonych w Kodeksie
spółek handlowych. Przepisy te maj mie charakter przepisów
lex specialis w stosunku do KSH w zakresie zakładów
ubezpiecze w formie spółki akcyjnej. Maj równie dotyczy
drugiej formy organizacyjnej - Towarzystw ubezpiecze
wzajemnych.

Rozdział 16 - zmiany w przepisach obowi zuj cych,
zawiera propozycje zmian w Kodeksie cywilnym. Zmiany te
dotyczyłyby głównie obowi zuj cych obecnie w ustawie o
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działalno ci ubezpieczeniowej zasad zwi zanych z okre laniem
ogólnych warunków ubezpiecze i unormowa w nich zawartych.
Zdaniem projektodawców regulacje te powinny by wł czone do
Kodeksu cywilnego, stanowi bowiem integraln cz regulacji
zwi zanych z umow ubezpieczenia.

Zaproponowane zmiany w Kodeksie cywilnym dotycz :
� Art. 384 - w zakresie rozszerzenia, w przypadku umów

ubezpieczenia, ochrony zapewnionej konsumentom tak e na
podmioty wykonuj ce działalno gospodarcz .

� Art. 807 Kc - obecnie obowi zuj ce rozwi zanie jest
nielogiczne, zaproponowany zapis ma na celu wyeliminowanie
tej sytuacji.

� Art. 812 Kc - obowi zek dor czenia OWU dotyczy tylko
ubezpiecze , dla których zakład ubezpiecze wydał OWU. W
ubezpieczeniach obowi zkowych projektodawcy wprowadzili
swoisty obowi zek wydania OWU, z wyj tkiem ubezpiecze ,
których warunki reguluje ustawa (OCK i OCR). Niezale nie
od dor czenia tekstu OWU konieczny jest obowi zek
przywoływania OWU (tytuł i data) na polisie lub innym
dokumencie ubezpieczenia. Praktyka wskazuje, e obowi zek
dor czania OWU cz sto nie jest przestrzegany, a wi c
przywoływanie OWU w polisie (zreszt powszechnie obecnie
praktykowane) mo e okaza si bardzo przydatne w razie
w tpliwo ci, na podstawie jakich OWU została zawarta
konkretna umowa ubezpieczenia. Przepis ten wyra a słuszna
zasad prymatu umowy nad OWU. Jednocze nie przepis ten
wskazuje co maj zawiera ogólne warunki ubezpieczenia.

� Art. 822 - Za zasad podstawow (przepis bezwzgl dne
obowi zuj cy) przyj to zasad „act commited”, która godzi
interesy stron umowy ubezpieczenia OC z interesem
poszkodowanego. Zasada ta jest zwykle przyjmowana w
ubezpieczeniach OC zawodowej (profesjonalnej), gdzie
wymaga si , aby szkody wynikały z działa lub zaniecha
sprawcy w okresie ubezpieczenia. W przepisie tym
dopuszczona jest mo liwo ubezpieczenia innych zasad
dotycz cych zakresu czasowego wypadku. Zastrze enie takie
musi by jednak wyra nie przewidziane umow , gdy te
zasady stwarzaj dla zakładu ubezpiecze znacznie zwi kszy
ryzyko, które prawdopodobnie znajdzie wyraz w podwy szonej
składce.

� Art. 817 § 2 - zawiera termin w jakim wiadczenie powinno
by wypłacone, gdy wyja nienie okoliczno ci koniecznych do
ustalenia odpowiedzialno ci zakładu ubezpiecze lub
wysoko ci wiadczenia napotykało trudno ci.

� Art. 8241 - Proponowany zapis odpowiada rozwi zaniom
przyj tym w Kodeksie morskim, co powinno zapewni
jednolito rozwi za . Wyra a on zasad proporcjonalnej
odpowiedzialno ci zakładów ubezpiecze w przypadku
ubezpieczenia podwójnego lub wielokrotnego.

Rozdział ten wprowadza tak e zmiany jakie maj by
wprowadzone w:
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� w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmiana
ta ma dotyczy dochodu uzyskanego z tytułu wypłat
odszkodowa dokonywanych na podstawie umów ubezpieczenia
zawartych lub przedłu onych po dniu wej cia w ycie
projektu ustawy,

� ustawie o zakładach opieki zdrowotnej,
� ustawie - Prawo o publicznym obrocie papierami

warto ciowymi,
� ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Rozdział 17 - przepisy przej ciowe i ko cowe zawiera
dat wej cia ustawy w ycie.

Rozdział ten zawiera przepisy, które maj obowi zywa do
dnia przyst pienia RP do struktur UE, a tak e przepisy
przej ciowe pozwalaj ce zakładom ubezpiecze na dostosowanie
swojej działalno ci do wymogów ustawy (okresy przej ciowe
ustalane s na 12 miesi cy od dnia wej cia ustawy w ycie).

Projekt ustawy zakłada, e ustawa ma wej w ycie z
dniem 1 stycznia 2003 r., z zastrze eniem, e niektóre
przepisy maj obowi zywa do dnia uzyskania przez RP
członkostwa w UE albo od dnia uzyskania przez RP członkostwa
w UE.

Ocena skutków regulacji.

Wej cie projektu w ycie nie spowoduje bezpo rednich
skutków finansowych dla bud etu pa stwa, jak równie nie
wpłynie w bezpo redni sposób na sytuacj i rozwój regionalny.
Wpłynie natomiast na wzmocnienie uprawnie przysługuj cych
klientom zakładów ubezpiecze oraz nało y na zakłady
ubezpiecze dodatkowe obowi zki informacyjne np. w zakresie
umów ubezpieczenia na ycie oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia.

Projekt zakłada, e organ nadzoru b dzie miał
kompetencje w zakresie wyra ania zgody na powoływanie
członków władz organów statutowych (zarz du i rady
nadzorczej, dyrektora głównego oddziału i jego zast pcy)
zakładu ubezpiecze . Pozwoli to na zagwarantowanie sprawnego
i kompetentnego zarz dzania zakładem ubezpiecze . Regulacje w
tym zakresie mog wpłyn na rynek pracy kadry kierowniczej
ubezpieczycieli. Jednocze nie projekt wprowadza regulacje
dotycz ce zakładów ubezpiecze powi zanych, co pozwoli na
sprawny nadzór nad konglomeratami finansowymi i
wyeliminowanie nieprawidłowo ci w ich funkcjonowaniu.

Po uzyskaniu przez Rzeczpospolit Polsk członkostwa w
Unii Europejskiej na polskim rynku ubezpieczeniowym działa
b d mogły, bez konieczno ci uzyskania dodatkowego zezwolenia
na terenie RP, zakłady ubezpiecze z pa stw członkowskich
Unii Europejskiej. Wpłynie to na konkurencyjno wewn trzn i
zewn trzn gospodarki. Klienci zakładów ubezpiecze b d
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mieli mo liwo skorzystania z szerszej i bogatszej oferty
ubezpiecze , co b dzie skutkowało popraw jako ci usług
ubezpieczeniowych i weryfikacj podmiotów wykonuj cych
działalno ubezpieczeniow .

Stanowisko do opinii Komitetu Integracji Europejskiej.

Opinia KIE stwierdza, e projekt ustawy jest zgodny z prawem
unijnym z zastrze eniami dotycz cymi wprowadzenia wymogu
znajomo ci j zyka polskiego przez dwóch członków zarz du, w
tym prezesa, krajowego zakładu ubezpiecze oraz dyrektora i
jednego z jego zast pców w głównym oddziale zagranicznego
zakładu ubezpiecze .
Wymóg znajomo ci j zyka polskiego nie dotyczy wszystkich
członków zarz du zakładu ubezpiecze , a jedynie dwóch osób
wchodz cych w jego skład. Pozostałe osoby b d ce członkami
organu zarz dzaj cego nie b d musiały posiada kwalifikacji
w tym zakresie. Na uwag zasługuje fakt, e wymóg znajomo ci
j zyka polskiego został poparty wyra nym kryterium egzaminu z
j zyka polskiego zgodnie z przepisami ustawy o j zyku
polskim.
Wymóg znajomo ci j zyka polskiego przez ww. osoby wzorowany
był na zapisie Prawa bankowego, zgodnie z którym dwóch
członków zarz du banku musi posiada potwierdzon znajomo
j zyka polskiego.

23,23a/5/tg
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