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Projekt 

 

 

 

 

USTAWA  

z dnia  2005 r. 

 

o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o gwarantowa-
nych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, 
poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959) wprowadza się następu-
jące zmiany: 

1) w art. 3: 

a) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyj-
nych związanych z wykonywaniem umów ubezpieczenia, reasekuracji 
oraz gwarancji ubezpieczeniowych;”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 5 oraz ust. 5 pkt 1 i 2, uwa-
ża się za czynności ubezpieczeniowe także wtedy, gdy ich wykonywa-
nia podejmuje się zakład ubezpieczeń na wniosek innego zakładu ubez-
pieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biu-
ra Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub uprawnionego z tytułu umów, 
o których mowa w ust. 3 pkt 1, także gdy umowy te zawarte są z innym 
zakładem ubezpieczeń.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Zakład ubezpieczeń może bezpośrednio lub poprzez pośredników u-
bezpieczeniowych ustanowionych na podstawie odrębnych przepisów: 

1) wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy 
emerytalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(Dz.U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.); 

2) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących 
czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, 
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - Prawo bankowe, przy zawiera-
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niu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach 
określonych w ustawie - Prawo bankowe; 

3) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy za-
granicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwe-
stycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do 
OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na za-
sadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546).”, 

d) dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu: 

„9. Zakład ubezpieczeń może zlecić, w formie pisemnej, innym podmiotom 
wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 2. 

10. O zawarciu zlecenia, o którym mowa w ust. 9, zakład ubezpieczeń nie-
zwłocznie informuje organ nadzoru.”; 

2) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Krajowy lub zagraniczny zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubez-
pieczeniową w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiada-
czy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 
pojazdów staje się członkiem: 

1) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - z dniem zawarcia 
pierwszej umowy w tej grupie ubezpieczenia, oraz  

2) Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: 

a) w przypadku krajowego zakładu ubezpieczeń - z dniem uzyskania 
zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, 

b) w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń mającego sie-
dzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej - z dniem zło-
żenia deklaracji członkowskiej, 

c) w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń mającego sie-
dzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Eu-
ropejskiej - z dniem uzyskania zezwolenia na wykonywanie dzia-
łalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez główny oddział.”; 

3) w art. 13: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do 
ustawy, przed wyrażeniem przez strony zgody na zmianę warunków 
umowy lub zmianę prawa właściwego dla zawartej umowy ubezpiecze-
nia, zakład ubezpieczeń jest obowiązany przekazać pisemnie informa-
cje w tym zakresie ubezpieczającemu wraz z określeniem wpływu tych 
zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej umowy. 

3. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do 
ustawy, zakład ubezpieczeń pisemnie informuje ubezpieczającego, nie 
rzadziej niż raz w roku, o wysokości świadczeń przysługujących z tytu-
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łu zawartej umowy ubezpieczenia, w tym o wartości wykupu, jeżeli 
wysokość świadczeń ulega zmianie w trakcie obowiązywania umowy 
ubezpieczenia. W przypadku, gdy z umowy ubezpieczenia przysługuje 
świadczenie ustalane na podstawie sumy ubezpieczenia  wyrażonej w 
ustalonej kwocie, zakład ubezpieczeń informuje ubezpieczającego 
o każdej zmianie w zakresie sumy ubezpieczenia.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3e w brzmieniu: 

„3a. W zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do 
ustawy, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do pisemnego informo-
wania ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku o wartości pre-
mii, jeżeli umowa ubezpieczenia uwzględnia udział w zysku z inwe-
stowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. 

3b. W przypadku umów ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, w szcze-
gólności ubezpieczeń grupowych, ubezpieczający obowiązany jest do 
przekazania ubezpieczonemu informacji określonych w ust. 2-3a. 
Umowa ubezpieczenia określa sposób przekazywania informacji, o 
których mowa w ust. 2-3a, przy czym informacje te powinny być 
przekazane ubezpieczonemu: 

1) przed wyrażeniem przez ubezpieczającego zgody na zmianę wa-
runków umowy lub prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia 
- w przypadku informacji, o których mowa w ust. 2; 

2) niezwłocznie po przekazaniu informacji ubezpieczającemu przez 
zakład ubezpieczeń - w przypadku informacji, o których mowa w 
ust. 3 i 3a. 

3c. W przypadku grupowych umów ubezpieczenia, o którym mowa w 
dziale I załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń, na żądanie ubez-
pieczonego, jest obowiązany do przekazania informacji określonych 
w ust. 2- 3a. 

3d. W przypadku nieprzekazania ubezpieczonemu, zgodnie z ust. 3c, wy-
maganych informacji, zmiana warunków umowy lub prawa właściwego 
dla umowy ubezpieczenia, wysokości świadczeń przysługujących z ty-
tułu umowy ubezpieczenia, w tym wartości wykupu, sumy ubezpiecze-
nia w przypadku umowy ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia wyrażo-
ną w ustalonej kwocie oraz wartości premii jest skuteczna względem 
ubezpieczonego jedynie w części korzystnej dla tego ubezpieczonego. 

3e. W przypadku nieprzekazania ubezpieczonemu informacji, o których 
mowa w ust. 2-3a, zgodnie z ust. 3b ubezpieczający ponosi wobec u-
bezpieczonego odpowiedzialność na zasadach ogólnych.”, 

c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) ogłaszania, nie rzadziej niż raz w roku, w dzienniku o zasięgu ogólno-
polskim wartości jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 
ustalonej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym jest dokony-
wane ogłoszenie.”; 

4) w art. 16: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego 
ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego 
zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego 
lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym 
zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia 
stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wyso-
kości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem 
pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie 
dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubez-
pieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego 
prowadzenia postępowania.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zdarzeń objętych ochroną ubezpie-
czeniową na podstawie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w 
dziale II w grupie 18 załącznika do ustawy, jeżeli świadczenie jest 
spełnione bezpośrednio po zgłoszeniu zdarzenia losowego objętego 
ochroną ubezpieczeniową lub bez przeprowadzania postępowania do-
tyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszo-
nych roszczeń i wysokości świadczenia.”, 

c) ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub w ustawie zakład ubez-
pieczeń nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłasza-
jącą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w 
całości lub w części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. 

3. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, 
niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje 
o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na oko-
liczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub czę-
ściową odmowę wypłaty świadczenia. Informacja zakładu ubezpieczeń 
powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na 
drodze sądowej. 

4. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać osobom, o których mo-
wa w ust. 1, informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia od-
powiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Oso-
by te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń 
udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt ksero-
kopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez 
zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, 
zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych in-
formacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii do-
kumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać 
się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla 
tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te oso-
by nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wy-
konywania tego rodzaju usług.”; 

5) w art. 19 w ust. 2: 

a) pkt 20 otrzymuje brzmienie: 
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„20) ubezpieczającego, ubezpieczonego, a w przypadku zgłoszenia nastą-
pienia zdarzenia, z którym umowa wiąże odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeń - także uposażonego lub uprawnionego z umowy ubez-
pieczenia;”, 

b) pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22) innego zakładu ubezpieczeń, w zakresie niezbędnym dla przeciwdzia-
łania przestępczości ubezpieczeniowej lub stosowania taryfy w zależ-
ności od długości okresu bezszkodowego, lub ustalania proporcjonal-
nej odpowiedzialności, w przypadku zawarcia umów ubezpieczenia 
obowiązkowego na ten sam okres w co najmniej dwóch zakładach u-
bezpieczeń, lub dla potrzeb ustalenia odpowiedzialności, jeżeli ten 
sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony 
od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na 
sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową;”; 

6) w art. 21: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na żądanie ubezpieczonego lub osoby z którą lub na rzecz której nie 
została zawarta umowa ubezpieczenia na skutek odmowy zawarcia tej 
umowy przez zakład ubezpieczeń lub rezygnacji tej osoby z zawarcia 
umowy, zakład ubezpieczeń jest obowiązany udostępnić wyniki badań, 
o których mowa w ust. 1. W przypadku śmierci ubezpieczonego zakład 
ubezpieczeń jest obowiązany udostępnić wyniki badań ubezpieczonego 
także na żądanie uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpiecze-
nia, jeżeli wyniki badań ubezpieczonego miały wpływ na całkowitą lub 
częściową odmowę wypłaty świadczenia.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku gdy z żądaniem udostępnienia wyników badań, o któ-
rych mowa w ust. 1, występuje osoba z którą lub na rzecz której nie zo-
stała zawarta umowa ubezpieczenia wskutek rezygnacji tej osoby z za-
warcia tej umowy, koszt tych badań pokrywa osoba występująca z żą-
daniem.”; 

7) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24. 1. Zakład ubezpieczeń może zbierać, odpowiednio w celu oceny ry-
zyka ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubezpieczenia, 
zawarte w umowach ubezpieczenia lub oświadczeniach ubezpie-
czających składanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
dane ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia. 

2. Zbieranie danych, o których mowa w ust. 1, odpowiednio w celu 
oceny ryzyka ubezpieczeniowego lub wykonania umowy ubez-
pieczenia, przez zakład ubezpieczeń, nie powoduje po stronie za-
kładu ubezpieczeń obowiązku powiadomienia, o którym mowa w 
art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 969, z późn. zm.1)).”; 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 

1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285. 
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8) w art. 27: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd krajowego zakładu ubezpieczeń, z wyłączeniem towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych, składa się co najmniej z dwóch członków.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W skład zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń wchodzi prezes.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Równoczesne członkostwo tej samej osoby w zarządach zakładów 
ubezpieczeń działu I i działu II zgodnie z załącznikiem do ustawy, nie 
może być uznane za naruszenie spełnienia wymagania, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 4.”, 

d) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Organ nadzoru, na wniosek zakładu ubezpieczeń, może odstąpić, w 
drodze decyzji, od stosowania wymogu posiadania wyższego wykształ-
cenia uzyskanego w Polsce lub wykształcenia uzyskanego w innym 
państwie, będącego wykształceniem wyższym w rozumieniu właści-
wych przepisów tego państwa, w stosunku do danej osoby, uwzględnia-
jąc w szczególności doświadczenie zawodowe kandydata na członka 
zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń.”, 

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Co najmniej dwóch członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń, 
w tym prezes zarządu, powinno posiadać doświadczenie zawodowe 
niezbędne do zarządzania zakładem ubezpieczeń.”, 

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Powołanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa krajowego zakładu 
ubezpieczeń, następuje za zgodą organu nadzoru, chyba że powołanie 
dotyczy osób, które pełniły funkcję członka zarządu w poprzedniej ka-
dencji. O wyrażenie zgody występuje organ zakładu ubezpieczeń wła-
ściwy w zakresie powołania członków zarządu.”, 

g) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Jeżeli wymogi określone w ust. 3-5 nie są spełnione w związku z wy-
gaśnięciem mandatu członka zarządu wskutek rezygnacji, śmierci al-
bo odwołania go ze składu zarządu, krajowy zakład ubezpieczeń jest 
obowiązany, w terminie 6 miesięcy, dostosować swoją działalność do 
wymogów określonych w przepisach ustawy.”; 

9) w art. 28 w ust. 1 uchyla się pkt 2; 

10) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd krajowego zakładu ubezpieczeń odpowiada za opracowanie, wpro-
wadzenie i funkcjonowanie regulacji wewnętrznych określających sposób 
wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w szczególności w zakresie 
czynności zleconych innym podmiotom, w tym regulaminu kontroli we-
wnętrznej, dostosowanych do skali prowadzonej działalności oraz wielkości 



Liczba stron : 13       Data :  2005-05-05       Nazwa pliku : 3945-ustawa 
IV kadencja/druk nr 3422  7 

 

i profilu ryzyka związanego z działalnością krajowego zakładu ubezpie-
czeń.”; 

11) w art. 35: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zobo-
wiązany jest przedstawić wraz z zawiadomieniem dowody, w tym prze-
kazać dokumenty, wskazujące, że nie zachodzą przesłanki do zgłosze-
nia przez organ nadzoru sprzeciwu zgodnie z ust. 4. Termin trzech 
miesięcy, o którym mowa w ust. 3, biegnie od dnia złożenia zawiado-
mienia wraz z przedstawieniem dowodów, w tym przekazaniem doku-
mentów, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym i innych informacji wy-
maganych przepisami ustawy, a w przypadku, gdy przepisy wymagają 
wystąpienia przez organ nadzoru o informacje do właściwego organu 
nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej - od dnia przeka-
zania informacji przez właściwy organ nadzoru państwa członkowskie-
go Unii Europejskiej.”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji z naruszeniem 
warunków, o których mowa w ust. 1 lub 2, albo w przypadku zgłosze-
nia sprzeciwu przez organ nadzoru albo w przypadku nabycia albo ob-
jęcia akcji lub praw z akcji po wyznaczonym przez organ nadzoru mak-
symalnym terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji, z ak-
cji tych nie może być wykonywane prawo głosu.”, 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. W przypadku podjęcia innych działań, o których mowa w art. 4 pkt 16 
ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, po-
wodujących, że krajowy zakład ubezpieczeń stanie się podmiotem za-
leżnym podmiotu podejmującego te działania, z naruszeniem warun-
ków, o których mowa w ust. 2, albo w przypadku zgłoszenia sprzeciwu 
przez organ nadzoru albo podjęcia tych działań po wyznaczonym przez 
organ nadzoru maksymalnym terminie na podjęcie tych działań, człon-
kowie zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń powołani przez podmiot 
dominujący lub będący członkami zarządu, prokurentami lub osobami 
pełniącymi kierownicze funkcje w podmiocie dominującym, nie mogą 
uczestniczyć w czynnościach z zakresu reprezentacji krajowego zakła-
du ubezpieczeń. W przypadku gdy nie można ustalić, którzy członko-
wie zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie za-
rządu jest bezskuteczne od dnia podjęcia przez podmiot dominujący in-
nych działań, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy - Prawo o pu-
blicznym obrocie papierami wartościowymi, powodujących, że krajowy 
zakład ubezpieczeń stał się podmiotem zależnym podmiotu podejmują-
cego te działania.”, 

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Uchwały walnego zgromadzenia krajowego zakładu ubezpieczeń pod-
jęte z naruszeniem ust. 7, a także czynności z zakresu reprezentacji kra-
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jowego zakładu ubezpieczeń podejmowane z udziałem członków za-
rządu z naruszeniem ust. 7a są nieważne.”; 

12) w art. 40 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) zmian w gospodarowaniu majątkiem i aktywami towarzystwa, w tym w za-
kresie określenia kompetencji organów towarzystwa oraz spłat z tytułu zo-
bowiązań wobec członków towarzystwa;”; 

13) w art. 43 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) członkami towarzystwa jest zdefiniowany w statucie krąg podmiotów;”; 

14) w art. 92: 

a) w ust. 3 pkt 22 otrzymuje brzmienie: 

„22) listę reprezentantów do spraw roszczeń, którzy zostaną ustanowieni w 
każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej - w przypadku 
wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności ubez-
pieczeniowej w zakresie działu II grupy 10 załącznika do ustawy, z 
wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika;”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Organ nadzoru może, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności 
gdy prawo kraju właściwego nie przewiduje sporządzania określonych 
dokumentów, o których mowa w ust. 3, odstąpić od wymogu złożenia 
dokumentów zastępując je oświadczeniem wnioskodawcy lub osoby, 
której sprawa dotyczy.”; 

15) w art. 106: 

a) po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

„4b. Organ nadzoru, na wniosek zagranicznego zakładu ubezpieczeń, może 
odstąpić, w drodze decyzji, od stosowania wymogu posiadania wyższe-
go wykształcenia uzyskanego w Polsce lub wykształcenia uzyskanego 
w innym państwie, będącego wykształceniem wyższym w rozumieniu 
właściwych przepisów tego państwa, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, 
uwzględniając w szczególności doświadczenie zawodowe kandydata na 
dyrektora głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub 
jego zastępcy.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Co najmniej dwie osoby, o których mowa w ust. 3, w tym dyrektor 
głównego oddziału powinny posiadać doświadczenie zawodowe nie-
zbędne do zarządzania zakładem ubezpieczeń.”; 

16) w art. 110: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Powołanie dyrektora głównego oddziału i jednego z jego zastępców na-
stępuje za zgodą organu nadzoru, chyba że powołanie dotyczy osób, 
które pełniły te funkcje w poprzedniej kadencji. O wyrażenie zgody 
występuje zagraniczny zakład ubezpieczeń.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
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„5. Jeżeli wymogi określone w art. 106 ust. 4-5 oraz w art. 110 ust. 1 nie są 
spełnione w związku z rezygnacją, śmiercią lub odwołaniem dyrektora 
głównego oddziału lub jego zastępcy, zagraniczny zakład ubezpieczeń 
jest obowiązany, w terminie 6 miesięcy, dostosować swoją działalność 
do wymogów określonych w przepisach ustawy.”; 

17) w art. 133 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oświadczenie o zamiarze zostania członkiem Polskiego Biura Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych.”; 

18) w art. 137 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) zapewnienia zastępstwa prawnego zakładu ubezpieczeń w sporach przed 
sądami powszechnymi,”; 

19) art. 143 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 143. 1. Krajowy zakład ubezpieczeń może zawrzeć umowę o przeniesie-
nie portfela ubezpieczeń z zakładem ubezpieczeń mającym sie-
dzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

2. Organ nadzoru zatwierdza umowę, o której mowa w ust. 1, z za-
chowaniem warunków określonych w art. 181-186: 

1) po otrzymaniu od właściwego organu nadzoru państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, w którym przejmujący 
zakład ubezpieczeń ma siedzibę, potwierdzenia, że zakład 
ten, po przejęciu portfela, będzie posiadał środki własne 
w wysokości marginesu wypłacalności; 

2) po zasięgnięciu opinii: 

a) w przypadku ubezpieczeń z działu I załącznika do usta-
wy - właściwego organu państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, w którym ubezpieczający ma stałe miejsce 
zamieszkania lub siedzibę zarządu, 

b) w przypadku ubezpieczeń z działu II załącznika do usta-
wy - właściwego organu państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej umiejscowienia ryzyka.”; 

20) w art. 144 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przeniesienie portfela ubezpieczeń zawartych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej przez zakład ubezpieczeń mający siedzibę w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej wymaga pozytywnej opinii organu 
nadzoru przekazanej właściwemu organowi państwa członkowskiego w 
Unii Europejskiej, w którym zagraniczny zakład ubezpieczeń ma sie-
dzibę.”; 

21) w art. 148: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Środki własne zakładu ubezpieczeń są to aktywa zakładu ubezpieczeń, 
z wyłączeniem aktywów: 

1) przeznaczonych na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobo-
wiązań; 
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2) wartości niematerialnych i prawnych; 

3) akcji i udziałów własnych będących w posiadaniu zakładu ubez-
pieczeń; 

4) z tytułu odroczonego podatku dochodowego.”, 

b) w ust. 3: 

- pkt 4-6 otrzymują brzmienie: 

„4) kapitałowi zapasowemu i kapitałom rezerwowym oraz kapitałowi 
z aktualizacji wyceny; 

5) niepodzielonemu wynikowi finansowemu z lat ubiegłych po po-
trąceniu należnych dywidend: zysk - wielkość dodatnia, strata - 
wielkość ujemna; 

6) wynikowi finansowemu netto w okresie sprawozdawczym po po-
trąceniu należnych dywidend: zysk - wielkość dodatnia, strata - 
wielkość ujemna.”, 

- uchyla się pkt 7, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Na wniosek zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 38 ust. 1, wy-
konującego działalność w dziale II załącznika do ustawy, organ nadzo-
ru może wyrazić, w drodze decyzji, zgodę na zaliczenie do środków 
własnych należności towarzystwa od jego członków z tytułu dopłat, 
których może zażądać na podstawie statutu, do wysokości 50% dopłat 
należnych w roku obrotowym i do wysokości 50% mniejszej spośród 
wartości środków własnych lub marginesu wypłacalności.”; 

22) po art. 148 dodaje się art. 148a w brzmieniu: 

„Art. 148a. Środki własne na pokrycie kapitału gwarancyjnego stanowią ak-
tywa, o których mowa w art. 148 ust. 3 pkt 1-6 i ust. 4 pkt 1 i 2.”; 

23) w art. 154 w ust. 6: 

a) pkt 16 i 17 otrzymują brzmienie: 

„16) należności od ubezpieczających wynikające z zawartych umów ubez-
pieczenia z wyłączeniem należności, w przypadku których od dnia ich 
wymagalności upłynęło więcej niż 3 miesiące; 

17) należności od pośredników ubezpieczeniowych wynikające z zawar-
tych umów ubezpieczenia z wyłączeniem należności, w przypadku któ-
rych od dnia ich wymagalności upłynęło więcej niż 3 miesiące;”, 

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

„21) aktywowane koszty akwizycji w zakresie zgodnym ze sposobem usta-
lania rezerwy składek lub rezerwy ubezpieczeń na życie w dziale I za-
łącznika do ustawy oraz w zakresie zgodnym ze sposobem ustalania re-
zerwy składek w dziale II załącznika do ustawy;”; 

24) uchyla się art. 157; 

25) art. 183 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 183. 1. Po zatwierdzeniu przeniesienia portfela ubezpieczeń organ nad-
zoru, na koszt zainteresowanych zakładów ubezpieczeń, ogłosi w 
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim o dokonanym przeniesieniu 
portfela ubezpieczeń i wezwie ubezpieczających do zgłaszania 
sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. 

2. Ubezpieczający, którzy zgłosili sprzeciw, mają prawo wypowie-
dzenia przenoszonej umowy ubezpieczenia na ostatni dzień ter-
minu, o którym mowa w ust. 1, licząc od dnia ogłoszenia o doko-
nanym przeniesieniu portfela.”; 

26) w art. 207 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ nadzoru może żądać od zakładu ubezpieczeń informacji i wyjaśnień 
dotyczących działalności zakładu ubezpieczeń i jego gospodarki finansowej, 
w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań z zakresu nadzoru.”; 

27) w art. 208 w ust. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) żądania wyjaśnień ustnych lub pisemnych od osób pozostających w stosun-
ku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z 
zakładem ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych kontrolowanego 
zakładu ubezpieczeń, w tym w formie elektronicznej;”;  

28) w art. 210 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ nadzoru może nakazać zakładowi ubezpieczeń rozwiązanie w wyzna-
czonym terminie umowy, na podstawie której zlecono wykonywanie czyn-
ności ubezpieczeniowych innemu podmiotowi, w przypadku stwierdzenia, 
że wykonywanie czynności odbywa się z naruszeniem prawa, wpływa nie-
korzystnie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zakład u-
bezpieczeń zgodnie z przepisami prawa, na ostrożne i stabilne zarządzanie 
zakładem ubezpieczeń lub na interesy ubezpieczających, ubezpieczonych, 
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia.”; 

29) w art. 211 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakład ubezpieczeń zawiadamia organ nadzoru o terminie walnego zgro-
madzenia zakładu ubezpieczeń, w terminie 7 dni przed datą posiedzenia, a 
w przypadku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia niezwłocznie po po-
wzięciu informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia.”; 

30) w art. 212: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:  

„4) występować do właściwego organu zakładu ubezpieczeń lub innego u-
prawnionego podmiotu z wnioskiem o odwołanie członka zarządu lub 
odwołanie udzielonej prokury.”, 

b) uchyla się ust. 2; 

31) w art. 220: 

a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) tworzenie i wykonywanie informatycznych baz danych w zakresie sta-
tystyki ubezpieczeniowej, a w szczególności baz danych o przebiegu 
szkodowości w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń oraz baz danych 
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niezbędnych do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, w 
tym informacji o wypłaconych odszkodowaniach lub świadczeniach, z 
wyłączeniem ubezpieczeń, o których mowa w dziale II grupie 3 i 10 za-
łącznika do ustawy oraz osobach, przeciwko którym było prowadzone 
postępowanie karne w związku z podejrzeniem popełnienia przez nie 
przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń, zakończone wyrokiem 
skazującym lub warunkowym umorzeniem postępowania;”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Ustalenie zakresu oraz sposobu pozyskiwania i udostępniania informa-
cji i danych, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 7, od zakładów ubezpie-
czeń, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Izby. 

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z 
Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubez-
pieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych 
gromadzonych w bazach danych, o których mowa w ust. 2 pkt 7, a tak-
że okres przechowywania tych danych, uwzględniając w szczególności 
przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy regulujące funk-
cjonowanie Krajowego Rejestru Karnego.”, 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Izba udostępnia swoim członkom dane zgromadzone w bazach, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 7.”; 

32) w art. 242 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W stosunku do zakładów ubezpieczeń, które uzyskały zezwolenie na wyko-
nywanie działalności ubezpieczeniowej na podstawie ustawy, o której mo-
wa w art. 256, a które przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy nie rozpoczęły działalności ubezpieczeniowej, organ nadzoru może 
dokonać cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpiecze-
niowej w zakresie grup ubezpieczeń, w których działalność ubezpieczenio-
wa nie została rozpoczęta.”; 

33) w art. 245: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Do umów ubezpieczenia, o którym mowa w dziale I załącznika do u-
stawy, zawartych przed dniem 1 stycznia 1992 r. nie stosuje się art. 13, 
z wyłączeniem obowiązków określonych w art. 13 ust. 2.”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych uznane za małe na mocy do-
tychczas obowiązujących przepisów uważa się za małe towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych w rozumieniu art. 43, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Do towarzystw ubezpieczeń wzajemnych uznanych na mocy dotych-
czasowych przepisów za małe, które w dniu wejścia w życie ustawy nie 
spełniają wymogu określonego w art. 43 ust. 2 pkt 3 stosuje się odpo-
wiednio przepisy art. 43 ust. 6-8.”. 
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Art. 2. 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpie-
czeniach eksportowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 
959) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17. 1. Do umów zawieranych w zakresie uregulowanym niniejszą ustawą 
nie stosuje się przepisów: 

1) art. 807 § 1, art. 810 oraz art. 811 Kodeksu cywilnego, 

2) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczenio-
wej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 
Nr 96, poz. 959). 

2. Do firmy Korporacji nie stosuje się art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 22 
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz 
Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. Nr 124, poz. 1153 i Nr 170, poz. 1651 oraz z 
2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959) uchyla się art. 28. 

 

Art. 4. 

Do umów ubezpieczenia, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, zawar-
tych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 5. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 220 ust. 4 ustawy 
wymienionej w art. 1, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych 
na podstawie art. 1 pkt 31 lit. b niniejszej ustawy. 

 

Art. 6. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 
pkt 32, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 




