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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych 

 

(druk nr 351 S) 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2060) 

Art. 19. 

1. Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego 

odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu 

ubezpieczeń. O zgłoszonym roszczeniu zakład ubezpieczeń powiadamia niezwłocznie 

ubezpieczonego.] 

[2. Poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 1, 1a i 2.] 

<2. Poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od Ubezpieczeniowego 

Funduszu Gwarancyjnego w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 1, 1a i 2 

oraz w art. 98b ust. 1.> 

3. Poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w art. 123. 

 

<Art. 98b. 

 1. Do zadań Funduszu należy także zaspokajanie roszczeń o naprawienie szkody na 

osobie z tytułu umów, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, w przypadku wyczerpania 

ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, określonej na podstawie 

przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do 

wysokości sumy gwarancyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 albo w art. 52. 
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2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje poszkodowanemu oraz obejmuje 

okres od dnia wyczerpania sumy gwarancyjnej, o której mowa w tym przepisie, 

jednak nie wcześniej, niż od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczenia, o którym mowa w ust. 1, 

Funduszowi przysługuje do sprawcy szkody roszczenie zwrotne o wypłacone 

świadczenie. 

4. Roszczenie: 

1) o którym mowa w ust. 1, ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia wejścia 

w życie niniejszego przepisu; 

2) o którym mowa w ust. 3, ulega przedawnieniu na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym, nie wcześniej jednak niż z upływem 3 lat od dnia 

spełnienia przez Fundusz świadczenia. 

5. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przerywa się także 

przez zgłoszenie Funduszowi tego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na 

nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie oświadczenie 

Funduszu o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.> 

 

 

[Art. 107. 

 Wypłaty z Funduszu, o których mowa w art. 98 ust. 1, 1a i ust. 2 pkt 1, na rzecz 

poszkodowanych niebędących podmiotami polskimi i podmiotami państw, których biura 

narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, są dokonywane na zasadzie 

wzajemności.] 

<Art. 107. 

 Wypłaty z Funduszu, o których mowa w art. 98 ust. 1, 1a i ust. 2 pkt 1 oraz w art. 98b 

ust. 1, na rzecz poszkodowanych niebędących podmiotami polskimi i podmiotami 

państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, są 

dokonywane na zasadzie wzajemności.> 

 

Art. 109. 

[1. Fundusz jest obowiązany zaspokoić roszczenie, o którym mowa w art. 98 ust. 1 i 1a, w 

terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń lub syndyka 

upadłości.] 
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<1. Fundusz jest obowiązany zaspokoić roszczenie, o którym mowa w art. 98 ust. 1 i 1a 

oraz w art. 98b ust. 1, w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania akt szkody od 

zakładu ubezpieczeń lub syndyka upadłości.> 

2. W przypadku gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 

Funduszu albo wysokości świadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1, było 

niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia 

tych okoliczności, z tym że bezsporna część świadczenia powinna być spełniona przez 

Fundusz w terminie określonym w ust. 1. Przepisy art. 16 i 17 stosuje się odpowiednio. 

3. Odpowiedzialność za zwłokę w spełnieniu świadczenia ponoszą odpowiednio Fundusz i 

zakład ubezpieczeń, każdy w swoim zakresie. 

 

Art. 117. 

 [1. Koszty działalności Funduszu wynikające z realizacji zadań, o których mowa w art. 98 i 

art. 99, są pokrywane z dochodów Funduszu.] 

<1. Koszty działalności Funduszu wynikające z realizacji zadań, o których mowa w art. 

98, art. 98b i art. 99, są pokrywane z dochodów Funduszu.> 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, są uzyskiwane z następujących źródeł: 

1)   wpłat zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń 

obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2; 

2)   wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia w dziale I załącznika do 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu 

ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, 

umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej 

zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w tym zakresie; 

3)   wpłat zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność ubezpieczeniową w grupie 

obejmującej ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 3 i 4, w 

przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego 

lub zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń wykonującego 

działalność ubezpieczeniową w tym zakresie; 

3a)  wpłat zakładów ubezpieczeń będących członkami Funduszu, wykonujących 

działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I lub II załącznika do 
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ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem ubezpieczeń, o których mowa 

w art. 4 pkt 1 i 2; 

4)   wpływów z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń 

obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2; 

5)   wpływów z tytułu roszczeń regresowych; 

6)   zwrotów zakładu ubezpieczeń przejmującego portfel upadłego zakładu ubezpieczeń, o 

których mowa w art. 98 ust. 4; 

7)   wpłat uzyskanych z podziału masy upadłości, o których mowa w art. 111 ust. 5; 

8)   zwrotów świadczeń, o których mowa w art. 114 ust. 4, wypłaconych przez Fundusz z 

umów ubezpieczenia na życie i z umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których 

mowa w art. 4; 

9)   przychodów z oprocentowania pożyczek, o których mowa w art. 99 ust. 2; 

10)  przychodów z lokat środków Funduszu dokonywanych według zasad określonych w 

ustawie o działalności ubezpieczeniowej dla zakładów ubezpieczeń; 

11)  inne dochody. 

2a. Nadwyżka bilansowa Funduszu w danym roku powiększa fundusz statutowy tworzony w 

celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu. 

2b. Nadwyżka bilansowa Funduszu może zostać przekazana na fundusz statutowy, tworzony 

w celu zapewnienia środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych. 

3. Zakłady ubezpieczeń posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa 

w art. 4 pkt 1 i 2, jak również zagraniczne zakłady ubezpieczeń, działające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego i posiadające 

zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących 

ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, są obowiązane wnieść 

składkę na rzecz Funduszu. 

4. Fundusz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz 

organowi nadzoru analizę stanu finansów Funduszu, na podstawie której jest określany 

procent składki, o której mowa w ust. 3, wnoszonej przez członków Funduszu na jego 

rzecz. 

5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Funduszu, po zasięgnięciu 

opinii organu nadzoru określa, w drodze rozporządzenia, wysokość procentu składki, o 

której mowa w ust. 3, oraz terminy uiszczania tej składki, uwzględniając w szczególności 
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zagwarantowanie płynności finansowej Funduszu oraz możliwości udzielania przez 

Fundusz zwrotnej pomocy finansowej, o której mowa w art. 99 ust. 1. 

6. Wysokość składki wnoszonej przez zakład ubezpieczeń na rzecz Funduszu jest wyliczana 

od składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach obowiązkowych, o których mowa w art. 

4 pkt 1 i 2. 

7. Zakłady ubezpieczeń, z zastrzeżeniem ust. 3, posiadające zezwolenie na wykonywanie 

działalności w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I lub II załącznika do 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej, które są członkami Funduszu, jak również 

zagraniczne zakłady ubezpieczeń, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zgodnie z przepisami prawa polskiego i posiadające zezwolenie na wykonywanie 

działalności w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w dziale I lub II załącznika do 

ustawy o działalności ubezpieczeniowej, które są członkami Funduszu, są obowiązane 

wnieść składkę na rzecz Funduszu. 

8. Wysokość składki, o której mowa w ust. 7, wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz 

Funduszu, jest wyliczana od składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach, o których 

mowa w ust. 2 pkt 3a. 

9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek Funduszu, po zasięgnięciu 

opinii organu nadzoru, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość składki, o której 

mowa w ust. 7, oraz terminy jej uiszczania, uwzględniając zagwarantowanie płynności 

finansowej Funduszu. 


