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dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy toczà si´ wed∏ug przepi-
sów dotychczasowych.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do post´-
powaƒ dotyczàcych roszczeƒ Ubezpieczeniowego Fun-
duszu Gwarancyjnego.

3. W sprawach roszczeƒ Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego z tytu∏u op∏at za niespe∏-
nienie obowiàzku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiàzkowego przepisy ustawy majà zastosowanie
do zdarzeƒ zaistnia∏ych po dniu wejÊcia ustawy w ˝y-
cie. 

Art. 160. 1. Dzia∏ajàce na podstawie dotychczaso-
wych przepisów Ubezpieczeniowy Fundusz Gwaran-
cyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczeƒ Komunikacyj-
nych stajà si´ z mocy prawa Ubezpieczeniowym Fun-
duszem Gwarancyjnym i Polskim Biurem Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych w rozumieniu przepisów usta-
wy.

2. Pracownicy dzia∏ajàcych na podstawie dotych-
czasowych przepisów Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczeƒ Ko-
munikacyjnych stajà si´ z mocy prawa pracownikami
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Pol-
skiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w rozu-
mieniu przepisów ustawy.

Art. 161. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie upowa˝nieƒ ustawowych zmienia-
nych w art. 141—158 zachowujà moc do czasu wyda-
nia nowych przepisów wykonawczych, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia ustawy w ˝y-
cie.

Art. 162. Przepisy art. 3 ust. 2, rozdzia∏u 5, art. 122
ust. 1 pkt 4 oraz art. 128—134 stosuje si´ od dnia uzy-
skania cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej.

Art. 163. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjàtkiem: 

1) art. 25 ust. 2, art. 95, art. 102—105, art. 123 pkt 1 i 3,
art. 124 i 125, art. 127, art. 135 ust. 2 i 3 — w zakre-
sie dotyczàcym art. 123 pkt 3 oraz art. 137 ust. 2,
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r., jed-
nak nie póêniej ni˝ z dniem uzyskania cz∏onkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

2) art. 148 pkt 3 lit. c, w zakresie, w którym dotyczy
art. 80b ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 148,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r., jed-
nak nie póêniej ni˝ z dniem uzyskania cz∏onkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 22 maja 2003 r.

o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla organizacj´ nadzoru ubez-
pieczeniowego i emerytalnego oraz zasady dzia∏ania
Rzecznika Ubezpieczonych.

Art. 2. 1. Nadzorem ubezpieczeniowym i emerytal-
nym, zwanym dalej „nadzorem”, jest obj´ta dzia∏al-
noÊç:

1) ubezpieczeniowa, o której mowa w przepisach
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej;

2) w zakresie poÊrednictwa ubezpieczeniowego,
o której mowa w przepisach o poÊrednictwie ubez-
pieczeniowym;

3) w zakresie funduszy emerytalnych, o której mowa
w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych;

4) w zakresie pracowniczych programów emerytal-
nych, o której mowa w przepisach o pracowniczych
programach emerytalnych.

2. Nadzorowi podlegajà podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
w szczególnoÊci zak∏ady ubezpieczeƒ, poÊrednicy
ubezpieczeniowi, fundusze emerytalne i towarzystwa
emerytalne, zwane dalej „podmiotami nadzorowany-
mi”.

3. Organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Ubez-
pieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, zwana dalej „Komi-
sjà”.

Art. 3. Celem nadzoru jest ochrona interesów osób
ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia, cz∏onków fun-
duszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych
programów emerytalnych.
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Art. 4. 1. W celu realizacji ustawowych zadaƒ Komi-
sja wspó∏pracuje w szczególnoÊci z Komisjà Nadzoru
Bankowego, Komisjà Papierów WartoÊciowych i Gie∏d,
Prezesem Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów oraz z organami nadzoru ubezpieczeniowego lub
emerytalnego innych paƒstw. 

2. Komisja wspó∏pracuje z Szefem Krajowego Cen-
trum Informacji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym
do realizacji jego zadaƒ ustawowych.

Art. 5. 1. Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje in-
teresy osób ubezpieczajàcych, ubezpieczonych, uposa-
˝onych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia,
cz∏onków funduszy emerytalnych i uczestników pra-
cowniczych programów emerytalnych.

2. W celu realizacji ustawowych zadaƒ Rzecznik
Ubezpieczonych wspó∏pracuje w szczególnoÊci z krajo-
wymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi
oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Art. 6. 1. Rzecznik Ubezpieczonych posiada osobo-
woÊç prawnà.

2. Siedzibà Rzecznika Ubezpieczonych jest Warsza-
wa.

Rozdzia∏ 2

Organizacja i zasady dzia∏ania Komisji

Art. 7. 1. Komisja jest centralnym organem admini-
stracji rzàdowej.

2. Nadzór nad Komisjà sprawuje minister w∏aÊciwy
do spraw instytucji finansowych.

Art. 8. 1. Zadaniem Komisji jest:

1) podejmowanie okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach dzia∏aƒ majàcych na celu zapewnienie zgod-
noÊci dzia∏alnoÊci podmiotów nadzorowanych
z przepisami prawa;

2) kontrola dzia∏alnoÊci i stanu majàtkowego podmio-
tów nadzorowanych;

3) podejmowanie innych zadaƒ okreÊlonych ustawa-
mi.

2. Zakres nadzoru i szczegó∏owe zadania Komisji
okreÊlajà odr´bne przepisy.

Art. 9. 1. W sk∏ad Komisji wchodzà:

1) Przewodniczàcy Komisji powo∏ywany przez Preze-
sa Rady Ministrów na wspólny wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw instytucji finansowych i mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego — na pi´cioletnià kadencj´;

2) zast´pcy Przewodniczàcego Komisji — przedstawi-
ciele wyznaczeni przez:

a) ministra w∏aÊciwego do spraw instytucji finan-
sowych,

b) ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego;

3) Przewodniczàcy Komisji Papierów WartoÊciowych
i Gie∏d albo wyznaczony przez niego zast´pca prze-
wodniczàcego;

4) Prezes Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów albo wyznaczony przez niego wiceprezes.

2. W posiedzeniu Komisji, z g∏osem doradczym,
uczestniczà: przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Rzecznik Ubezpieczonych oraz Generalny
Inspektor Nadzoru Bankowego.

Art. 10. 1. Przewodniczàcym Komisji mo˝e byç oso-
ba posiadajàca:

1) wy∏àcznie obywatelstwo polskie;

2) wy˝sze wykszta∏cenie prawnicze, ekonomiczne lub
matematyczne;

3) co najmniej czteroletnie doÊwiadczenie w zakresie
obejmujàcym funkcjonowanie sektora ubezpie-
czeƒ, funduszy emerytalnych, rynku kapita∏owego
lub sektora bankowego.

2. Przewodniczàcy Komisji mo˝e byç odwo∏any
przez Prezesa Rady Ministrów przed up∏ywem kadencji
z nast´pujàcych przyczyn:

1) z∏o˝enia rezygnacji;

2) niewype∏niania obowiàzków na skutek d∏ugotrwa-
∏ej choroby trwajàcej ponad 6 miesi´cy, stwierdzo-
nej orzeczeniem lekarskim;

3) ra˝àcego naruszenia interesów osób ubezpieczajà-
cych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub uprawnio-
nych z umów ubezpieczenia, cz∏onków funduszy
emerytalnych lub uczestników pracowniczych pro-
gramów emerytalnych;

4) ra˝àcego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej lub ustaw;

5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyÊlne
przest´pstwo.

3. W przypadku Êmierci Przewodniczàcego Komisji
jego kadencja wygasa.

4. Ta sama osoba nie mo˝e byç Przewodniczàcym
Komisji d∏u˝ej ni˝ przez dwie kolejne kadencje.

5. Przewodniczàcy Komisji kieruje pracami Komisji
i reprezentuje Komisj´ na zewnàtrz.

Art. 11. 1. Komisja podejmuje rozstrzygni´cia,
w tym wydaje decyzje i postanowienia okreÊlone
w przepisach odr´bnych, w drodze uchwa∏y. 

2. Uchwa∏y podpisuje w imieniu Komisji Przewod-
niczàcy Komisji, a w przypadku jego nieobecnoÊci,
upowa˝niony przez niego Zast´pca Przewodniczàcego
Komisji.
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3. Komisja podejmuje uchwa∏y zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów w obecnoÊci co najmniej trzech osób wchodzà-
cych w sk∏ad Komisji.

4. Szczegó∏owà organizacj´ i tryb pracy Komisji
okreÊla regulamin Komisji uchwalony przez Komisj´. 

Art. 12. 1. Komisja mo˝e upowa˝niç Przewodniczà-
cego Komisji, zast´pców Przewodniczàcego Komisji
oraz pracowników Urz´du Komisji do podejmowania
dzia∏aƒ w zakresie w∏aÊciwoÊci Komisji, w tym do wy-
dawania postanowieƒ i decyzji administracyjnych,
z wy∏àczeniem wydawania okreÊlonych w przepisach
odr´bnych rozstrzygni´ç co do istoty sprawy, w spra-
wach dotyczàcych:

1) wydawania i cofania zezwolenia na wykonywanie
dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej;

2) wydawania zgody na powo∏anie osób na cz∏onków
zarzàdu;

3) po∏àczenia i podzia∏u zak∏adów ubezpieczeƒ;

4) przeniesienia portfela ubezpieczeƒ;

5) wydawania zezwolenia na nabycie lub obj´cie akcji
zak∏adu ubezpieczeƒ;

6) likwidacji przymusowej zak∏adu ubezpieczeƒ;

7) ustanowienia zarzàdu komisarycznego zak∏adu
ubezpieczeƒ;

8) wyst´powania z wnioskiem o og∏oszenie upad∏oÊci
zak∏adu ubezpieczeƒ;

9) wydawania zezwolenia na utworzenie funduszu
emerytalnego i towarzystwa emerytalnego;

10) cofania zezwolenia na utworzenie towarzystwa
emerytalnego;

11) wydawania zezwolenia na przej´cie zarzàdzania
funduszem emerytalnym oraz po∏àczenie towa-
rzystw emerytalnych;

12) wydawania zezwolenia na nabycie lub obj´cie ak-
cji towarzystwa emerytalnego;

13) wydawania zezwolenia na zmian´ statutu fundu-
szu emerytalnego oraz zmian´ statutu towarzy-
stwa emerytalnego;

14) likwidacji pracowniczego funduszu emerytalnego;

15) nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wyko-
nalnoÊci;

16) kar pieni´˝nych nak∏adanych na towarzystwa eme-
rytalne, zak∏ady ubezpieczeƒ lub cz∏onków ich or-
ganów, oraz zawieszania cz∏onków zarzàdu, wyst´-
powania z wnioskiem o odwo∏anie cz∏onka zarzàdu
lub odwo∏anie udzielonej prokury lub wyst´powa-

nia o zwo∏anie posiedzenia walnego zgromadze-
nia, rady nadzorczej lub zarzàdu.

2. Pe∏nomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
upowa˝niaç, w zakresie okreÊlonym przez Komisj´, do
udzielania dalszych pe∏nomocnictw pracownikom
Urz´du Komisji. 

Art. 13. 1. Obs∏ug´ Komisji zapewnia Urzàd Komi-
sji, zwany dalej „Urz´dem”.

2. Urz´dem kieruje Przewodniczàcy Komisji.

3. Organizacj´ Urz´du okreÊla statut Urz´du, nada-
ny w drodze zarzàdzenia, przez ministra w∏aÊciwego do
spraw instytucji finansowych w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo∏eczne-
go.

4. Wynagrodzenia i premie Przewodniczàcego Ko-
misji i jego zast´pców oraz pracowników Urz´du sà fi-
nansowane z wp∏at, o których mowa w art. 14.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady kszta∏towania wielkoÊci Êrodków przeznaczo-
nych na premie dla Przewodniczàcego Komisji i jego
zast´pców oraz ustalania wysokoÊci tych premii, a tak-
˝e szczegó∏owe zasady kszta∏towania wielkoÊci Êrod-
ków na wynagrodzenia i premie dla pracowników
Urz´du oraz ustalania wysokoÊci tych wynagrodzeƒ
i premii, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci organizacj´
Urz´du, koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwej realizacji
zadaƒ Komisji i Urz´du w zakresie sprawowanego nad-
zoru oraz poziom p∏ac w instytucjach nadzorowanych.

Art. 14. 1. Koszty nadzoru ponoszà:

1) zak∏ady ubezpieczeƒ do wysokoÊci 0,14 % zbioru
sk∏adek brutto;

2) powszechne towarzystwa emerytalne do wysoko-
Êci 0,14 % sk∏adek wp∏aconych w danym roku do
zarzàdzanych przez nie otwartych funduszy emery-
talnych.

2. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, podlegajà
egzekucji w trybie przepisów o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, terminy uisz-
czania, wysokoÊç i sposób obliczania wp∏at, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc zapewnienie skuteczno-
Êci sprawowanego nadzoru. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania
wp∏at, ustalonego na podstawie ust. 3, pobiera si´ od-
setki za zw∏ok´ w wysokoÊci odsetek ustawowych. 

Art. 15. Osoby wchodzàce w sk∏ad Komisji oraz pra-
cownicy Urz´du nie mogà:

1) byç akcjonariuszami (udzia∏owcami) lub cz∏onkami
w∏adz zak∏adów ubezpieczeƒ oraz wykonywaç
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czynnoÊci zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià ubezpiecze-
niowà lub poÊrednictwem ubezpieczeniowym,
a tak˝e podejmowaç zatrudnienia w zak∏adzie
ubezpieczeƒ na podstawie umowy o prac´, umowy
zlecenia, umowy o dzie∏o albo na podstawie innej
umowy o podobnym charakterze;

2) byç akcjonariuszami oraz wykonywaç obowiàzków
cz∏onka zarzàdu lub rady nadzorczej towarzystwa
emerytalnego, a tak˝e podejmowaç zatrudnienia
w takim towarzystwie na podstawie umowy o pra-
c´, umowy zlecenia, umowy o dzie∏o albo na pod-
stawie innej umowy o podobnym charakterze;

3) podejmowaç zatrudnienia w funduszu emerytal-
nym na podstawie umowy o prac´, umowy zlece-
nia, umowy o dzie∏o albo na podstawie innej umo-
wy o podobnym charakterze.

Art. 16. 1. Komisja mo˝e udzielaç Komisji Nadzoru
Bankowego, Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d
oraz Prezesowi Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów informacji niezb´dnych tym organom do pra-
wid∏owego wykonywania ich ustawowo okreÊlonych
zadaƒ w zakresie nadzoru. 

2. Komisja mo˝e ˝àdaç od podmiotów wymienio-
nych w ust. 1 informacji niezb´dnych Komisji do pra-
wid∏owego wykonywania jej ustawowo okreÊlonych
zadaƒ w zakresie nadzoru. 

Art. 17. 1. Komisja mo˝e zawieraç z organami nad-
zoru ubezpieczeniowego i emerytalnego innych paƒstw
porozumienia o wspó∏dzia∏aniu w zakresie nadzoru.

2. Komisja, na zasadzie wzajemnoÊci, mo˝e udzie-
laç informacji dotyczàcych zak∏adu ubezpieczeƒ orga-
nowi nadzoru ubezpieczeniowego innego paƒstwa
pod warunkiem, ˝e:

1) informacje zostanà wykorzystane wy∏àcznie na po-
trzeby nadzoru ubezpieczeniowego innego paƒstwa;

2) przekazywanie udzielonych informacji poza organ
nadzoru ubezpieczeniowego innego paƒstwa na-
st´puje wy∏àcznie po uprzednim uzyskaniu zgody
Komisji.

Art. 18. 1. Komisja sporzàdza corocznie sprawozda-
nie z dzia∏alnoÊci nadzoru. 

2. Komisja, w terminie do dnia 31 paêdziernika na-
st´pnego roku, przedstawia sprawozdanie, o którym
mowa w ust. 1, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw in-
stytucji finansowych oraz ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest
jawne.

Rozdzia∏ 3

Rzecznik Ubezpieczonych

Art. 19. 1. Rzecznika Ubezpieczonych, zwanego da-
lej „Rzecznikiem”, powo∏uje Prezes Rady Ministrów na

wspólny wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw insty-
tucji finansowych i ministra w∏aÊciwego do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego — na czteroletnià kadencj´.

2. Rzecznikiem mo˝e byç wy∏àcznie osoba:

1) wyró˝niajàca si´ wiedzà i doÊwiadczeniem w zakre-
sie ubezpieczeƒ oraz organizacji i funkcjonowania
funduszy emerytalnych;

2) posiadajàca wy˝sze wykszta∏cenie.

3. Kadencja Rzecznika rozpoczyna si´ w dniu jego
powo∏ania. 

4. Ta sama osoba nie mo˝e byç Rzecznikiem d∏u˝ej
ni˝ przez dwie kolejne kadencje.

5. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw instytucji finansowych oraz ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego,
mo˝e, po zaopiniowaniu przez Rad´ Ubezpieczonych,
o której mowa w art. 25, odwo∏aç Rzecznika przed up∏y-
wem kadencji.

6. Odwo∏anie Rzecznika przed up∏ywem kadencji
mo˝e nastàpiç wy∏àcznie z przyczyn wymienionych
w art. 10 ust. 2.

7. Kadencja Rzecznika wygasa w przypadku jego
Êmierci.

Art. 20. Do zadaƒ Rzecznika nale˝y podejmowanie
dzia∏aƒ w zakresie ochrony osób, których interesy re-
prezentuje, a w szczególnoÊci:

1) rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach
kierowanych do Rzecznika;

2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczà-
cych organizacji i funkcjonowania ubezpieczeƒ,
funduszy emerytalnych i pracowniczych progra-
mów emerytalnych;

3) wyst´powanie do w∏aÊciwych organów z wnioska-
mi o podj´cie inicjatywy ustawodawczej bàdê
o wydanie lub zmian´ innych aktów prawnych
w sprawach dotyczàcych organizacji i funkcjono-
wania ubezpieczeƒ, funduszy emerytalnych i pra-
cowniczych programów emerytalnych;

4) informowanie w∏aÊciwych organów nadzoru i kon-
troli oraz Polskiej Izby Ubezpieczeƒ i organizacji go-
spodarczych powszechnych towarzystw emerytal-
nych o dostrze˝onych nieprawid∏owoÊciach
w dzia∏aniu zak∏adów ubezpieczeƒ, funduszy eme-
rytalnych, towarzystw emerytalnych, pracowni-
czych programów emerytalnych i innych instytucji
rynku ubezpieczeniowego;

5) stwarzanie mo˝liwoÊci polubownego i pojednaw-
czego rozstrzygania sporów mi´dzy ubezpieczajà-
cymi, ubezpieczonymi, uposa˝onymi lub upraw-
nionymi z umów ubezpieczenia a zak∏adami ubez-
pieczeƒ, mi´dzy towarzystwami emerytalnymi
a cz∏onkami tych towarzystw, oraz wynik∏ych
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z uczestnictwa w pracowniczych programach eme-
rytalnych, w szczególnoÊci organizowanie sàdów
polubownych do rozpatrywania tych sporów;

6) inicjowanie i organizowanie dzia∏alnoÊci edukacyj-
nej i informacyjnej w dziedzinie ochrony ubezpie-
czajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia, cz∏onków
funduszy emerytalnych oraz uczestników pracow-
niczych programów emerytalnych.

Art. 21. 1. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy
pomocy podleg∏ego mu Biura Rzecznika.

2. Prezes Rady Ministrów, po zasi´gni´ciu opinii
Rzecznika, nadaje, w drodze zarzàdzenia, statut, który
okreÊla organizacj´ Biura Rzecznika.

Art. 22. 1. Koszty dzia∏alnoÊci Rzecznika i jego Biu-
ra ponoszà:

1) zak∏ady ubezpieczeƒ do wysokoÊci 0,01 % zbioru
sk∏adek brutto;

2) powszechne towarzystwa emerytalne do wysoko-
Êci 0,01 % sk∏adek wp∏aconych w danym roku do
otwartych funduszy emerytalnych. 

2. Nale˝noÊci, o których mowa w ust. 1, podlegajà
egzekucji w trybie przepisów o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, terminy uisz-
czania, wysokoÊç i sposób obliczania wp∏at, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc zapewnienie skuteczno-
Êci dzia∏alnoÊci Rzecznika i jego Biura.

4. W przypadku niedotrzymania terminu uiszczania
wp∏at, ustalonego na podstawie ust. 3, pobiera si´ od-
setki za zw∏ok´ w wysokoÊci odsetek ustawowych. 

Art. 23. Do pracowników Biura Rzecznika stosuje
si´ odpowiednio przepisy o s∏u˝bie cywilnej.

Art. 24. Rzecznik oraz pracownicy jego Biura nie
mogà:

1) byç akcjonariuszami (udzia∏owcami) lub cz∏onkami
w∏adz zak∏adów ubezpieczeƒ oraz wykonywaç
czynnoÊci zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià ubezpiecze-
niowà lub poÊrednictwem ubezpieczeniowym,
a tak˝e podejmowaç zatrudnienia w zak∏adzie
ubezpieczeƒ na podstawie umowy o prac´, umowy
zlecenia, umowy o dzie∏o albo na podstawie innej
umowy o podobnym charakterze;

2) byç akcjonariuszami oraz wykonywaç obowiàzków
cz∏onka zarzàdu lub rady nadzorczej towarzystwa
emerytalnego, a tak˝e podejmowaç zatrudnienia
w takim towarzystwie na podstawie umowy o pra-
c´, umowy zlecenia, umowy o dzie∏o albo na pod-
stawie innej umowy o podobnym charakterze;

3) podejmowaç zatrudnienia w funduszu emerytal-
nym na podstawie umowy o prac´, umowy zlece-

nia, umowy o dzie∏o albo na podstawie innej umo-
wy o podobnym charakterze;

4) wykonywaç innych czynnoÊci, które pozostawa∏yby
w sprzecznoÊci z ich obowiàzkami albo mog∏yby
wywo∏aç podejrzenie o stronniczoÊç lub intere-
sownoÊç.

Art. 25. 1. Rada Ubezpieczonych jest organem opi-
niodawczo-doradczym Rzecznika.

2. Rad´ Ubezpieczonych powo∏uje na wniosek
Rzecznika — na okres jego kadencji — minister w∏aÊci-
wy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, spoÊród kandydatów zg∏oszonych przez
podmioty wymienione w ust. 3.

3. W sk∏ad Rady Ubezpieczonych wchodzà przed-
stawiciele:

1) reprezentantów samorzàdu terytorialnego w Komi-
sji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego —
2 cz∏onków;

2) krajowych organizacji konsumenckich — 2 cz∏on-
ków;

3) ogólnokrajowych organizacji pracodawców —
2 cz∏onków;

4) Rzecznika Praw Obywatelskich — 2 cz∏onków;

5) ka˝dej z organizacji zwiàzkowych, o których mowa
w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trój-
stronnej Komisji do Spraw Spo∏eczno-Gospodar-
czych i wojewódzkich komisjach dialogu spo∏ecz-
nego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1793
i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240,
poz. 2056) — po 2 cz∏onków;

6) najliczniejszej organizacji emeryckiej — 1 cz∏onek.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, mo˝e odwo∏aç
cz∏onka Rady Ubezpieczonych, po zasi´gni´ciu opinii
podmiotu, który zg∏osi∏ go do uczestnictwa w Radzie
Ubezpieczonych.

5. Odwo∏anie cz∏onka Rady Ubezpieczonych przed
up∏ywem kadencji Rzecznika mo˝e nastàpiç wy∏àcznie
z przyczyn wymienionych w art. 10 ust. 2.

6. Rada Ubezpieczonych dzia∏a w oparciu o uchwa-
lony przez siebie i zatwierdzony przez Rzecznika regu-
lamin.

7. Cz∏onkom Rady Ubezpieczonych nie przys∏uguje
wynagrodzenie za udzia∏ w jej posiedzeniach.

Art. 26. 1. Podj´cie czynnoÊci przez Rzecznika na-
st´puje z urz´du lub na wniosek:

1) osób, które wystàpi∏y do niego ze skargà lub proÊ-
bà o interwencj´;
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2) w∏aÊciwych organów nadzoru, kontroli lub innych
organów w∏adzy publicznej.

2. Rzecznik, po zapoznaniu si´ ze skierowanym do
niego wnioskiem, mo˝e:

1) podjàç czynnoÊç;

2) wskazaç wnioskodawcy przys∏ugujàce mu prawa
i Êrodki dzia∏ania;

3) przekazaç spraw´ wed∏ug w∏aÊciwoÊci;

4) nie podjàç czynnoÊci, o czym zawiadamia, uzasad-
niajàc swoje stanowisko, wnioskodawc´ oraz oso-
b´, której sprawa dotyczy.

3. Rzecznik, podejmujàc czynnoÊç, bada, czy wsku-
tek dzia∏ania lub zaniechania zak∏adu ubezpieczeƒ, to-
warzystwa emerytalnego lub funduszu emerytalnego
nie nastàpi∏o naruszenie prawa lub interesów osób wy-
mienionych w art. 5 ust. 1.

4. Rzecznik lub upowa˝niony przez niego pracow-
nik Biura Rzecznika mo˝e:

1) wyst´powaç do zak∏adów ubezpieczeƒ, funduszy
emerytalnych, towarzystw emerytalnych, Ubez-
pieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Pol-
skiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
o udzielenie informacji lub wyjaÊnieƒ, w szczegól-
noÊci:

a) w sprawach indywidualnych, z zastrze˝eniem
ust. 5,

b) w sprawach postanowieƒ ogólnych warunków
ubezpieczeƒ, które wed∏ug Rzecznika sà nieko-
rzystne dla osób ubezpieczajàcych, ubezpieczo-
nych, uposa˝onych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia,

c) dotyczàcych wewn´trznych regulacji tych insty-
tucji, które wed∏ug Rzecznika sà niekorzystne dla
osób wymienionych w art. 5 ust. 1,

d) na temat nieprawid∏owej obs∏ugi osób wymie-
nionych w art. 5 ust. 1, Êwiadczonej przez te in-
stytucje;

2) zwracaç si´ do ministra w∏aÊciwego do spraw in-
stytucji finansowych w sprawach dotyczàcych
ubezpieczeƒ obowiàzkowych i postulowaç o ewen-
tualnà zmian´ przepisów regulujàcych te ubezpie-
czenia;

3) przeprowadzaç lub zlecaç badania na temat sytu-
acji na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym;

4) wyst´powaç do stron o poddanie spraw rozstrzy-
gni´ciu przez sàd polubowny.

5. Wystàpienie o udzielenie informacji lub wyja-
Ênieƒ w sprawach indywidualnych mo˝e nastàpiç wy-
∏àcznie na wniosek osoby, której sprawa dotyczy.

6. Po zbadaniu sprawy Rzecznik mo˝e:

1) wyjaÊniç wnioskodawcy, ˝e nie stwierdzi∏ narusze-
nia praw ani interesów osób wymienionych
w art. 5 ust. 1;

2) zwróciç si´ do podmiotu, w którego dzia∏alnoÊci
stwierdzi∏ naruszenie prawa lub interesów osób
wymienionych w art. 5 ust. 1, o ponowne rozpa-
trzenie sprawy;

3) zwróciç si´ o zbadanie sprawy do w∏aÊciwych orga-
nów, w szczególnoÊci do Komisji, prokuratury bàdê
organów kontroli paƒstwowej, zawodowej lub
spo∏ecznej.

Art. 27. Zak∏ad ubezpieczeƒ przekazuje Rzecznikowi
wzory umów ubezpieczenia i wniosków o ubezpiecze-
nie, teksty ogólnych warunków ubezpieczeƒ oraz inne
dokumenty i formularze stosowane przez zak∏ad ubez-
pieczeƒ przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w termi-
nie 14 dni od dnia wprowadzenia ich do obrotu, oraz na
˝àdanie Rzecznika — taryfy sk∏adek ubezpieczeniowych.

Art. 28. Rzecznik mo˝e wyst´powaç do Sàdu Naj-
wy˝szego o podj´cie uchwa∏y majàcej na celu wyja-
Ênienie przepisów prawnych budzàcych wàtpliwoÊci
lub których stosowanie wywo∏a∏o rozbie˝noÊci
w orzecznictwie.

Art. 29. 1. Podmiot, który otrzyma∏ wniosek Rzecz-
nika w sprawach obj´tych zakresem jego dzia∏ania, jest
obowiàzany niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, poinformo-
waç Rzecznika o podj´tych dzia∏aniach lub zaj´tym sta-
nowisku.

2. Przepis ust. 1 nie wy∏àcza uprawnieƒ organów
i instytucji wynikajàcych z odr´bnych przepisów. 

Art. 30. Rzecznik sk∏ada corocznie, w terminie
60 dni od zakoƒczenia roku kalendarzowego, Prezeso-
wi Rady Ministrów sprawozdanie ze swojej dzia∏alno-
Êci oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i intere-
sów osób, o których mowa w art. 5 ust. 1. Sprawozda-
nie jest jawne.

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 31. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 200:

a) uchyla si´ ust. 1,

b) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie: 

„Zadaniem organu nadzoru jest:”;
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2) uchyla si´ art. 200a;

3) w art. 202:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do decyzji organu nadzoru stosuje si´
art. 127 § 3 Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Organ nadzoru mo˝e nadaç decyzji admini-
stracyjnej rygor natychmiastowej wykonal-
noÊci, równie˝ je˝eli wymaga tego interes
cz∏onków funduszy emerytalnych lub
uczestników pracowniczych programów
emerytalnych.”;

4) uchyla si´ art. 203;

5) po art. 204 dodaje si´ art. 204a w brzmieniu:

„Art. 204a. Organ nadzoru mo˝e byç uczestnikiem
post´powania rejestrowego dotyczàce-
go towarzystwa emerytalnego lub fun-
duszu emerytalnego.”;

6) uchyla si´ art. 208.

Art. 32. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o groma-
dzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804) w art. 20: 

1) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych,”;

2) uchyla si´ pkt 8.

Art. 33. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów
administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu

przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052) w art. 51 uchyla si´ pkt 2.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 34. 1. Przewodniczàcy Komisji powo∏any przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy pe∏ni funkcj´
do czasu zakoƒczenia kadencji, okreÊlonej w ustawie
z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej
(Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272,
Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770
i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r.
Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819,
Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37,
poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110,
poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 60,
poz. 535). 

2. Powo∏anie Przewodniczàcego Komisji na zasa-
dach okreÊlonych w niniejszej ustawie nast´puje po za-
koƒczeniu kadencji, o której mowa w ust. 1.

Art. 35. 1. Rzecznik powo∏any przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy pe∏ni funkcj´ do czasu zakoƒ-
czenia kadencji, okreÊlonej w ustawie, o której mowa
w art. 34 ust. 1.

2. Powo∏anie Rzecznika na zasadach okreÊlonych
w niniejszej ustawie nast´puje po zakoƒczeniu kaden-
cji, o której mowa w ust. 1.

Art. 36. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 22 maja 2003 r.

o poÊrednictwie ubezpieczeniowym

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady wykonywania po-
Êrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpie-
czeƒ osobowych i majàtkowych.

Art. 2. 1. PoÊrednictwo ubezpieczeniowe polega na
wykonywaniu przez poÊrednika za wynagrodzeniem

czynnoÊci faktycznych lub czynnoÊci prawnych zwiàza-
nych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubez-
pieczenia.

2. PoÊrednictwo ubezpieczeniowe jest wykonywa-
ne wy∏àcznie przez agentów ubezpieczeniowych lub
brokerów ubezpieczeniowych, z zastrze˝eniem art. 3. 

3. PoÊrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie re-
asekuracji jest wykonywane wy∏àcznie przez brokerów


