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USTAWA

z dnia 24 maja 2007 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej1)

Art. 1. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpie-
czeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„3a. W przypadku niewyp∏acenia przez zak∏ad
ubezpieczeƒ odszkodowania w terminie,
o którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedope∏-
nienia obowiàzku, o którym mowa w ust. 3,
organ nadzoru stosuje wobec zak∏adu ubez-
pieczeƒ Êrodki nadzorcze okreÊlone w art. 212
ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej.”;

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

„1. Odszkodowanie ustala si´ i wyp∏aca w grani-
cach odpowiedzialnoÊci cywilnej posiadacza
lub kierujàcego pojazdem mechanicznym, naj-

wy˝ej jednak do ustalonej w umowie ubezpie-
czenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyj-
na nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ równowartoÊç
w z∏otych:

1) w przypadku szkód na osobie —
5 000 000 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki sà obj´te ubezpie-
czeniem bez wzgl´du na liczb´ poszkodowa-
nych,

2) w przypadku szkód w mieniu — 
1 000 000 euro w odniesieniu do jednego
zdarzenia, którego skutki sà obj´te ubezpie-
czeniem bez wzgl´du na liczb´ poszkodowa-
nych

— ustalana przy zastosowaniu kursu Êrednie-
go og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski
obowiàzujàcego w dniu wyrzàdzenia szkody.”;

3) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. Odszkodowanie ustala si´ i wyp∏aca
w granicach odpowiedzialnoÊci cywilnej
osoby odpowiedzialnej, najwy˝ej jednak
do ustalonej w umowie sumy gwarancyj-
nej. Suma gwarancyjna nie mo˝e byç ni˝-
sza ni˝ równowartoÊç w z∏otych:

1) w przypadku szkód na osobie — 
5 000 000 euro w odniesieniu do jed-
nego zdarzenia, którego skutki sà obj´-
te ubezpieczeniem bez wzgl´du na
liczb´ poszkodowanych,

2) w przypadku szkód w mieniu — 
1 000 000 euro w odniesieniu do jed-

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia dyrektywy 2005/14/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. zmieniajàcej dy-
rektywy Rady 72/166/EWG, 84/5/EWG, 88/357/EWG
i 90/232/EWG oraz dyrektyw´ 2000/26/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczàcej ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody powsta∏e w zwiàzku
z ruchem pojazdów mechanicznych (Dz. Urz. UE L 149
z 11.06.2005).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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.



nego zdarzenia, którego skutki sà obj´-
te ubezpieczeniem bez wzgl´du na
liczb´ poszkodowanych

— ustalana przy zastosowaniu kursu
Êredniego og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski obowiàzujàcego w dniu wy-
rzàdzenia szkody.”;

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

„3. W przypadku niedope∏nienia obowiàzków,
o których mowa w ust. 1 lub 2, organ nadzoru
stosuje wobec zak∏adu ubezpieczeƒ Êrodki
nadzorcze okreÊlone w art. 212 ust. 1 pkt 1 lub
2 ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej.”;

5) w art. 98:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zadaƒ Funduszu nale˝y zaspokajanie

roszczeƒ z tytu∏u ubezpieczeƒ obowiàzko-
wych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2,
w granicach okreÊlonych na podstawie
przepisów rozdzia∏ów 2 i 3, za szkody po-
wsta∏e na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej:

1) na osobie, gdy szkoda zosta∏a wyrzàdzo-
na w okolicznoÊciach uzasadniajàcych od-
powiedzialnoÊç cywilnà posiadacza po-
jazdu mechanicznego lub kierujàcego po-
jazdem mechanicznym, a nie ustalono ich
to˝samoÊci;

2) w mieniu, w przypadku szkody, w której
równoczeÊnie u któregokolwiek uczestni-
ka zdarzenia nastàpi∏a Êmierç, naruszenie
czynnoÊci narzàdu cia∏a lub rozstrój zdro-
wia, trwajàcy d∏u˝ej ni˝ 14 dni, a szkoda
zosta∏a wyrzàdzona w okolicznoÊciach
uzasadniajàcych odpowiedzialnoÊç cywil-
nà posiadacza pojazdu mechanicznego
lub kierujàcego pojazdem mechanicz-
nym, a nie ustalono ich to˝samoÊci.
W przypadku szkody w pojeêdzie mecha-
nicznym Êwiadczenie Funduszu podlega
zmniejszeniu o kwot´ stanowiàcà równo-
wartoÊç 300 euro, ustalanà przy zastoso-
waniu kursu Êredniego og∏aszanego przez
Narodowy Bank Polski obowiàzujàcego
w dniu ustalenia odszkodowania; 

3) w mieniu i na osobie, gdy:

a) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu
mechanicznego, którego ruchem szko-
d´ t´ wyrzàdzono, nie by∏ ubezpieczo-
ny obowiàzkowym ubezpieczeniem OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych,

b) posiadacz zidentyfikowanego pojazdu
mechanicznego, którego ruchem szko-
d´ t´ wyrzàdzono, zarejestrowanego za
granicà na terytorium paƒstwa, które-
go biuro narodowe jest sygnatariu-
szem Jednolitego Porozumienia mi´-
dzy Biurami Narodowymi — Regulami-
nu Wewn´trznego, nie by∏ ubezpieczo-
ny obowiàzkowym ubezpieczeniem OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych,
a pojazd mechaniczny by∏ pozbawiony

znaków rejestracyjnych, bàdê znaki te
nie by∏y, w momencie zdarzenia, przy-
dzielone temu pojazdowi przez w∏aÊci-
we w∏adze, 

c) rolnik, osoba pozostajàca z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym
lub osoba pracujàca w jego gospodar-
stwie rolnym wyrzàdzili szkod´, której
nast´pstwem jest Êmierç, uszkodzenie
cia∏a, rozstrój zdrowia bàdê te˝ utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
a rolnik nie by∏ ubezpieczony obowiàz-
kowym ubezpieczeniem OC rolni-
ków.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do zadaƒ Funduszu nale˝y tak˝e zaspoka-

janie roszczeƒ z tytu∏u obowiàzkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 lit. a, w przypadku wyrzàdze-
nia szkody w zwiàzku z ruchem pojazdu
mechanicznego, je˝eli zgodnie z art. 2 
pkt 7a lit. c ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpiecze-
niowej paƒstwem cz∏onkowskim umiejsco-
wienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska.”;

6) w art. 102 w ust. 2 skreÊla si´ pkt 5;

7) w art. 104:

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) posiadaczowi pojazdu mechanicznego,

który zawar∏ umow´ ubezpieczenia OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych, w za-
kresie danych dotyczàcych zg∏oszenia
roszczeƒ i wyp∏aty odszkodowaƒ z tytu∏u
umowy ubezpieczenia OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych zawartej przez tego
posiadacza, w zwiàzku ze zdarzeniami
skutkujàcymi odpowiedzialnoÊcià tego po-
siadacza albo ich braku, za okres 5 lat liczàc
wstecz od dnia, w którym posiadacz pojaz-
du mechanicznego wystàpi∏ o udost´pnie-
nie danych;”, 

b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1

pkt 1a, dane udost´pnia si´ w formie pi-
semnej, w terminie 15 dni od dnia otrzy-
mania przez Fundusz wystàpienia o udo-
st´pnienie danych.”;

8) w art. 123 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) paƒstw Unii Europejskiej i powsta∏y w zwiàz-

ku z ruchem pojazdów mechanicznych, je˝eli
zgodnie z art. 2 pkt 7a lit. c ustawy o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej paƒstwem cz∏onkow-
skim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospo-
lita Polska, a posiadacz pojazdu nie by∏ ubez-
pieczony obowiàzkowym 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, nast´puje na zasadach okreÊlo-
nych w art. 14 ust. 1—3 oraz przepi-
sach rozdzia∏u 2. 
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2. Likwidacja szkód w przypadkach,
o których mowa w art. 123 pkt 3, 3a
i 4, nast´puje zgodnie z przepisami
prawa w∏aÊciwego dla miejsca zda-
rzenia, z uwzgl´dnieniem ust. 3. 

3. W przypadkach, o których mowa
w art. 123 pkt 3, 3a i 4, suma gwaran-
cyjna nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ okreÊlo-
na w umowie ubezpieczenia, ale nie
ni˝sza ni˝ obowiàzujàca w paƒstwie,
na terytorium którego mia∏o miejsce
zdarzenie.”; 

10) w art. 136:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Biuro, z uwzgl´dnieniem postanowieƒ art. 14

ust. 1—3, jest obowiàzane wyp∏aciç odszko-
dowanie:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 123

pkt 1, w terminie 30 dni od dnia ustalenia
paƒstwa, w którym pojazd sprawcy jest
zarejestrowany;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 123
pkt 2, w terminie 30 dni od dnia ustalenia
wa˝noÊci umowy ubezpieczenia sprawcy
szkody.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W przypadku niedope∏nienia obowiàzków,

o których mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy
do spraw instytucji finansowych mo˝e,
w drodze decyzji, na∏o˝yç na Biuro kar´ pie-
ni´˝nà do wysokoÊci pi´ciokrotnoÊci prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
w sektorze przedsi´biorstw, og∏oszonego
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego za rok poprzedzajàcy na∏o˝enie kary. 

1b. Wp∏ywy z tytu∏u kar pieni´˝nych, o których
mowa w ust. 1a, stanowià dochód bud˝etu
paƒstwa.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151,
z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

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

„7a) paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej
umiejscowienia ryzyka — paƒstwo cz∏onkow-
skie Unii Europejskiej, w którym:
a) znajduje si´ nieruchomoÊç wraz z cz´Êcia-

mi sk∏adowymi i przynale˝noÊciami oraz
znajdujàcym si´ w niej mieniem, o ile mie-
nie to jest obj´te tà samà umowà ubezpie-
czenia co nieruchomoÊç,

b) jest zarejestrowany pojazd mechaniczny,
w przypadku gdy umowa ubezpieczenia
dotyczy pojazdu mechanicznego, z zastrze-
˝eniem lit. c, 

c) pojazd mechaniczny ma byç zarejestrowa-
ny, w przypadku gdy pojazd mechaniczny
zosta∏ nabyty w paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej innym ni˝ to, w którym
ma byç zarejestrowany, ale nie d∏u˝ej ni˝
przez okres 30 dni od dnia obj´cia pojazdu
mechanicznego w posiadanie przez jego
nabywc´, 

d) zosta∏a zawarta umowa ubezpieczenia, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 4 miesiàce, dotyczàca
ubezpieczenia zwiàzanego z podró˝à, nie-
zale˝nie od grupy okreÊlonej w za∏àczniku
do ustawy, 

e) ubezpieczajàcy b´dàcy osobà fizycznà ma
sta∏e miejsce zamieszkania, 

f) ubezpieczajàcy b´dàcy osobà prawnà ma
siedzib´ jednostki organizacyjnej obj´tej
umowà ubezpieczenia.”;

2) w art. 154 uchyla si´ ust. 10.

Art. 3. Do umów ubezpieczenia zawartych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

Art. 4. 1. W sprawach skutkujàcych odpowiedzial-
noÊcià Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
przepisy art. 98 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. b oraz ust. 1a
ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, stosuje si´ do zdarzeƒ zaistnia∏ych
od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.

2. W sprawach skutkujàcych odpowiedzialnoÊcià
Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
przepisy art. 123 pkt 3a oraz art. 135 ust. 2 i 3 w zakre-
sie, w jakim dotyczà art. 123 pkt 3a ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
stosuje si´ do zdarzeƒ zaistnia∏ych od dnia wejÊcia
ustawy w ˝ycie.

Art. 5. W przypadku umów ubezpieczenia OC po-
siadaczy pojazdów mechanicznych oraz umów ubez-
pieczenia OC rolników wysokoÊç minimalnej sumy
gwarancyjnej wynosi równowartoÊç w z∏otych:

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 sà obj´te ubezpieczeniem bez wzgl´du
na liczb´ poszkodowanych,

b) w przypadku szkód w mieniu — 300 000 euro
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki sà obj´te ubezpieczeniem bez wzgl´du
na liczb´ poszkodowanych

— ustalana przy zastosowaniu kursu Êredniego
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski obowià-
zujàcego w dniu wyrzàdzenia 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 sà obj´te ubezpieczeniem bez wzgl´du
na liczb´ poszkodowanych,
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b) w przypadku szkód w mieniu — 500 000 euro
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki sà obj´te ubezpieczeniem bez wzgl´du
na liczb´ poszkodowanych

— ustalana przy zastosowaniu kursu Êredniego
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski obowià-
zujàcego w dniu wyrzàdzenia szkody.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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