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Bogdan BORUSEWICZ

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 42. posiedzeniu w dniu 24 maja 2007 r. ustawę

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności
ubezpieczeniowej.

Z poważaniem

(-) Ludwik Dorn



USTAWA

z dnia 24 maja 2007 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o

działalności ubezpieczeniowej1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1152, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie,
o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w
ust. 3, organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone
w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.”;

2) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej
posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w
umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa
niż równowartość w złotych:

1) w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych

– ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski

obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.”;

3) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej
osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy
gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w
złotych:

                                                
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/14/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG,
88/357/EWG i 90/232/EWG oraz dyrektywę 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej
ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów
mechanicznych (Dz.Urz. UE L 149 z 11.06.2005).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 225, Nr 96, poz. 959, Nr 141, poz.
1492, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2778, z 2005 r. Nr 167, poz. 1396, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z
2007 r. Nr 49, poz. 328 i Nr 82, poz. 557.
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1) w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do
jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez
względu na liczbę poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do
jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez
względu na liczbę poszkodowanych

– ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.”;

4) w art. 83 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub 2, organ
nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 212 ust.
1 pkt 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.”;

5) w art. 98:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń
obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, w granicach określonych na
podstawie przepisów rozdziałów 2 i 3, za szkody powstałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1) na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach
uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu
mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich
tożsamości;

2) w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek
uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała
lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została
wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną
posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem
mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. W przypadku szkody w
pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o
kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego  w
dniu ustalenia odszkodowania;

3) w mieniu i na osobie, gdy:

a) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem
szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym
ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

b) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem
szkodę tę wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na terytorium
państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Jednolitego
Porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu
Wewnętrznego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był
pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w
momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe
władze,

c) rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę,
której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź
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też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a rolnik nie był
ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.”,

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

„1a. Do zadań Funduszu należy także zaspokajanie roszczeń z tytułu obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody, o których
mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, w przypadku wyrządzenia szkody w związku z ruchem
pojazdu mechanicznego, jeżeli zgodnie z art. 2 pkt 7a lit. c ustawy o działalności
ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest
Rzeczpospolita Polska.”;

6) w art. 102 w ust. 2 skreśla się pkt 5;

7) w art. 104:

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

„1a) posiadaczowi pojazdu mechanicznego, który zawarł umowę ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, w zakresie danych dotyczących zgłoszenia
roszczeń i wypłaty odszkodowań z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych zawartej przez tego posiadacza, w związku ze
zdarzeniami skutkującymi odpowiedzialnością tego posiadacza albo ich braku, za
okres 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym posiadacz pojazdu mechanicznego
wystąpił o udostępnienie danych;”,

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

„7a. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, dane udostępnia się w formie
pisemnej, w terminie 15 dni od dnia otrzymania przez Fundusz wystąpienia o
udostępnienie danych.”;

8) w art. 123 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) państw Unii Europejskiej i powstały w związku z ruchem pojazdów
mechanicznych, jeżeli zgodnie z art. 2 pkt 7a lit. c ustawy o działalności
ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest
Rzeczpospolita Polska, a posiadacz pojazdu nie był ubezpieczony obowiązkowym
ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;”;

9) art. 135 otrzymuje brzmienie:

„Art. 135. 1. Likwidacja szkód w przypadkach, o których mowa w art. 123 pkt 1, 2, 5 i 6,
następuje na zasadach określonych w art. 14 ust. 1-3 oraz przepisach
rozdziału 2.

2. Likwidacja szkód w przypadkach, o których mowa w art. 123 pkt 3, 3a i 4,
następuje zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca zdarzenia, z
uwzględnieniem ust. 3.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 123 pkt 3, 3a i 4, suma gwarancyjna
nie może być niższa niż określona w umowie ubezpieczenia, ale nie niższa
niż obowiązująca w państwie, na terytorium którego miało miejsce
zdarzenie.”;

10) w art. 136:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro, z uwzględnieniem postanowień art. 14 ust. 1-3, jest obowiązane wypłacić
odszkodowanie:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 123 pkt 1, w terminie 30 dni od dnia
ustalenia państwa, w którym pojazd sprawcy jest zarejestrowany;
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2) w przypadku, o którym mowa w art. 123 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia
ustalenia ważności umowy ubezpieczenia sprawcy szkody.”,

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

„1a. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1, minister
właściwy do spraw instytucji finansowych może, w drodze decyzji, nałożyć na
Biuro karę pieniężną do wysokości pięciokrotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający nałożenie kary.

1b. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1a, stanowią dochód
budżetu państwa.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z
późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) państwo członkowskie Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka – państwo
członkowskie Unii Europejskiej, w którym:

a) znajduje się nieruchomość wraz z częściami składowymi i przynależnościami oraz
znajdującym się w niej mieniem, o ile mienie to jest objęte tą samą umową
ubezpieczenia co nieruchomość,

b) jest zarejestrowany pojazd mechaniczny, w przypadku gdy umowa ubezpieczenia
dotyczy pojazdu mechanicznego, z zastrzeżeniem lit. c,

c) pojazd mechaniczny ma być zarejestrowany, w przypadku gdy pojazd
mechaniczny został nabyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym
niż to, w którym ma być zarejestrowany, ale nie dłużej niż przez okres 30 dni od
dnia objęcia pojazdu mechanicznego w posiadanie przez jego nabywcę,

d) została zawarta umowa ubezpieczenia, na okres nie dłuższy niż 4 miesiące,
dotycząca ubezpieczenia związanego z podróżą, niezależnie od grupy określonej
w załączniku do ustawy,

e) ubezpieczający będący osobą fizyczną ma stałe miejsce zamieszkania,

f) ubezpieczający będący osobą prawną ma siedzibę jednostki organizacyjnej objętej
umową ubezpieczenia.”;

2) w art. 154 uchyla się ust. 10.

Art. 3.

Do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się
przepisy dotychczasowe.

Art. 4.

1. W sprawach skutkujących odpowiedzialnością Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego przepisy art. 98 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b oraz ust. 1a ustawy wymienionej w

                                                
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r.

Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 557.
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art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do zdarzeń zaistniałych od dnia
wejścia ustawy w życie.

2. W sprawach skutkujących odpowiedzialnością Polskiego Biura Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych przepisy art. 123 pkt 3a oraz art. 135 ust. 2 i 3 w zakresie, w jakim
dotyczą art. 123 pkt 3a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, stosuje się do zdarzeń zaistniałych od dnia wejścia ustawy w życie.

Art. 5.

W przypadku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz umów
ubezpieczenia OC rolników wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej wynosi równowartość w
złotych:

1) w odniesieniu do umów zawieranych w okresie do dnia 10 grudnia 2009 r.:

a) w przypadku szkód na osobie – 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych,

b) w przypadku szkód w mieniu – 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

– ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski

obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody;

2) w odniesieniu do umów zawieranych w okresie od dnia 11 grudnia 2009 r. do dnia 10

czerwca 2012 r.:

a) w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę
poszkodowanych,

b) w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

– ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski

obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) wz. Wojciech OLEJNICZAK

Wicemarszałek Sejmu
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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