
 
Druk nr 4094-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IV kadencja 

 

 
 
 

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

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych oraz ustawy - Prawo o 
ruchu drogowym (druk nr 3416) 

 
 

Sejm na 105 posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2005 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 4094 do 
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 
czytaniu.  

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

6 lipca 2005 r. 
 

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

w art. 1: 

1) w pkt 2, w art. 5 dodać ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany do umieszczania na blankietach umowy 
ubezpieczenia pouczenia o adresie Rzecznika Ubezpieczonych, Komisji 
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz 
podstawę prawną działania tych urzędów. 
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2b. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany do umieszczania na widocznym miejscu w 
biurze obsługi klienta informacji, o których mowa w ust. 2a.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP Platforma Obywatelska    
 - odrzucić 

 

2) po pkt 2 dodać nowy pkt... w brzmieniu: 

„...) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie z tytułu 
ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie uznania roszczenia uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń, zawartej z nim ugody lub 
prawomocnego orzeczenia sądu.”; 

- poseł L. Dorn w imieniu KP PiS 

- poseł A. Lepper w imieniu KP Samoobrona RP 
  - przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 2 i 12 należy głosować łącznie. 

Uwaga: przyjęcie poprawek nr 2 i 12 spowoduje zmianę tytułu ustawy. 

 

3) po pkt 2 dodać nowy pkt... w brzmieniu: 

„...) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej 
odszkodowanie wypłaca się na podstawie dowodów poniesionych kosztów, w 
szczególności rachunków, w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów 
objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy 
gwarancyjnej ustalonej w umowie.”; 

- poseł L. Dorn w imieniu KP PiS 

- poseł A.Lepper w imieniu KP Samoobrona RP  
          - odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 3, 4 i 5 należy głosować łącznie. 

 

4) po pkt 2 dodać nowy pkt... w brzmieniu: 

„...) w art. 13 po ust. 3 dodaje się ust... w brzmieniu: 

„... Poszkodowanemu przysługuje prawo udokumentowania wysokości należnego 
odszkodowania przez przedłożenie własnej wyceny szkody sporządzonej na jego 
zlecenie przez podmiot naprawiający szkodę lub licencjonowanego 
rzeczoznawcę.”; 

- poseł A. Lepper w imieniu KP Samoobrona RP   - odrzucić 

 

5) po pkt 2 dodać nowy pkt...  w brzmieniu: 

„...)w art. 13 po ust. 3 dodaje się ust... w brzmieniu: 



 3

„... Koszty zleconej przez poszkodowanego wyceny szkody według zwyczajowo 
przyjętych stawek stanowią integralną część odszkodowania, nie wyżej jednak 
niż do granicy sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.”; 

- poseł L. Dorn w imieniu KP PiS 

- poseł A. Lepper w imieniu KP Samoobrona RP 
          - odrzucić 

 

6) po pkt 2 dodać nowy pkt... w brzmieniu: 

„...) w art. 14 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku udokumentowania przez 
poszkodowanego lub uprawnionego naprawy szkody fakturą lub fakturą VAT 
wystawioną przez podmiot dokonujący naprawy. 

2b. W przypadku nie udokumentowania w sposób, o którym mowa w ust. 3, przez 
poszkodowanego lub uprawnionego naprawy szkody, zakład ubezpieczeń 
wypłaca odszkodowanie po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia przez 
poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.”; 

- posłowie: R. Ajchler, J. Cepil, M. Figlus, J. Grobel-Proszkowska, E. Janik, 
Z. Janowski, T. Jarmuziewicz, B. Kizińska, H. Kroll, J. Nowacka, J. Z. Nowicki, 
H. Paździor, S. Piosik, M. Pol, D. Polak, A. Różański, Sz. Skomra i G. Tuderek 

- odrzucić  

7) pkt 18 nadać brzmienie: 

„18) w art. 96: 

a) ust. 4 nadać brzmienie: 

„4. Nadzór i kontrolę nad działalnością Funduszu sprawuje organ nadzoru w 
oparciu o kryteria legalności i zgodności ze statutem.”, 

b) po ust. 4 dodać ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Fundusz i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podlega 
kontroli przez organ nadzoru na takich samych zasadach jak zakład 
ubezpieczeń. 

6. Fundusz i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podlegają 
kontroli Najwyższej Izby Kontroli.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP Platforma Obywatelska    
 - odrzucić  

 

8) po pkt 18 dodać nowy pkt... w brzmieniu: 

„...) w art. 98 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych wyda rozporządzenie w 
sprawie wzoru, trybu i szczegółów sprawozdania, o którym mowa w ust. 5.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP Platforma Obywatelska    
 - odrzucić  
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9) w pkt 25, w art. 115 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. W skład Rady Funduszu, poza członkami określonymi statutowo, wchodzi 
przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, organu 
nadzoru oraz Rzecznika Ubezpieczonych.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP Platforma Obywatelska 

- poseł L. Dorn w imieniu KP PiS      

- odrzucić 

 

10) w pkt 25, w art. 115 dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Członkom Rady Funduszu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej 
posiedzeniach poza kosztami dojazdu.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP Platforma Obywatelska    
  

- odrzucić 

 

11) pkt 26 nadać brzmienie: 

„26) w art. 116 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z organem 
nadzoru, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
określi, w drodze rozporządzenia, statut Funduszu, organizację biura, sposób 
działania, gospodarkę finansową, ilość zatrudnionych, wynagradzania zarządu i 
pracowników oraz zasady kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Funduszu.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP Platforma Obywatelska     

- poseł L. Dorn w imieniu KP PiS  
          - odrzucić 

 

12) po art. 2 dodać nowy art. ... w brzmieniu: 

„Art. ... 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) art. 15 otrzymuje 
brzmienie: 

„Art. 15. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie 
uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku ustaleń 
dokonanych w postępowaniu, o którym mowa w art. 16, zawartej z nim 
ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.”; 

- poseł L. Dorn w imieniu KP PiS 

- poseł A. Lepper w imieniu KP Samoobrona RP 

   - przyjąć 

 

13) po art. 2 dodać nowy art. ... w brzmieniu: 
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„Art. ... 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) 
w art. 17 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

 „Badanie techniczne uznane jest jako normalne następstwo szkody i 
jego koszty pokrywa ubezpieczyciel w ramach polisy AC, jak i OC 
sprawcy.”. 

- poseł L. Dorn w imieniu KP PiS      

- odrzucić 

 

14) art. 5 nadać brzmienie: 
„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 20, 

22 i 23, które wchodzą w życie z dniem 26 marca 2006 r.”; 

- poseł K. Janik w imieniu KP SLD      

- przyjąć 

 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia niektórych poprawek będzie zmiana oznaczeń 
jednostek redakcyjnych. 

 

Warszawa, dnia 6 lipca 2005 r. 
 

  Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Anna Filek  (-) Mieczysław Czerniawski  




