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 podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja Finansów
h wnosi projekt ustawy:

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych.

odnie z art. 34 ust. 2 pkt 7 Regulaminu Sejmu uzasadnienie zawiera
nie o zgodności z prawem Unii Europejskiej.

 reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy została
na poseł Anna Filek.

Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych

(-) Mieczysław Czerniawski



P r o j e k t

USTAWA

z dnia           2004 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Komunikacyjnych

Art. 1.
W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 26,
poz. 225, Nr 96, poz. 959 i Nr 141, poz. 1492) w art. 9 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:

„2. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej,
o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, obejmuje również szkody wyrzą-
dzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczają-
cego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.



UZASADNIENIE

Zmiana art.9 ust. 2 ustawy w stosunku do obecnego brzmienia, polega na wykreśleniu z

zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń szkód wyrządzonych umyślnie przy

ubezpieczeniach obowiązkowych wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub

umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających

na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. Dotychczasowa re-

gulacja, zwłaszcza w odniesieniu do takich ubezpieczeń OC zawodowych, może bo-

wiem stanowić zachętę do działań niezgodnych z prawem. Jednocześnie uniemożliwio-

ne było wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody wynikłe z winy

umyślnej ubezpieczonego, co powodowało, że ryzyko ubezpieczenia wszystkich grup

zawodowych było nieatrakcyjne.

Obecna regulacja jest ponadto odmienna od standardów przyjętych na wszystkich ryn-

kach ubezpieczeń, co powoduje że polskie zakłady ubezpieczeń napotykają trudności

przy reasekurowaniu ryzyk odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Proponowana

zmiana jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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