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UCHWAŁA , Nr 181 RADY MINISTROW 

z dnia 29 g rudnia 1984 r. 

w sprawie nadania statutu Państ""oweuiu Zakładowi Ubezpieczeń . • ' 

Na podst awie art. fiS ustawy , z nrlia - 20 Wrześnią 

I · 1984 . .c. o lI hez pieczeni ach ' m ają tk owych i osobowych 
(Dz. tJ. Nr 45, pozo 242) ' Rada tvlini~t,ów uchwala, co na~ 
stępuje;. 

§ 2: Tr~ti moc uchwała nr 100 Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 1960 r. w 'sprćlwie nadania statutu Pań
'stwowemu Zakładowi Ubezpieczeń (Monitor Pelski z 
1968 (o Nr 50, poz. 35\ i z 1~72 r. Nr 39, poz. 213). 

§ 1. , Nadaje się Paristwowemu Zakładowi Ubezpie
czeń statut stanci"wiący Zi'I/ącznik do uchwały. 

/ 

, -
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

1985 r. 

. \ Prezes Rady Ministr(>w: 'w z. Z. JI.1ess i l.er 

I ,' , 

Załącznik do uchwały nr 181 Rady 
~inistró.wz dnia 29 grudnia 1984 r~ 
(poz, ,213) 

STATUT 
. J • 

PANSTVVOWE..90 ZAKŁADU lIBEZP1ECZJ;lr\l 

.§ l. 1. PaHstwowy Zakład Ube'l, pie('zeń. zwan,y dillej 
, ,,PlU", jest samudzielną i samofinansują(ą się jednostką. 

-gospoda rczą. posia~a jącą. osobowość pr 11 wną. . 

2. PZU prowadzi działalność ubezpiecienicn,;;'ą ' ipHi~ , ,' " 

- .1) 

§ 2. 1. Do zakresu działania PZ;U ~ale·ży: 

o~ganj~owanie dzi,ąłalllości u,bezpieczeniowej 
wency jnej, ' ' o ' . '," • 

obsługa ubezpieczeń , usta~wych, o 

pr~ 

, wency)ną· 

' 3) zawieranie umów w zakresie ubezpieczeń umownych, 
/ ;3. Siedzibą P, ZU -J'est mias,to stołeczne WiHS'li:lW,a, .. ' .:. ' , 

~ 4) ,tworzenie ze skladekubezpieczeniowych scentrafizo-
o , 4.· PZU jest uprawni ony do uiywania p ieczf(ci ~Irzę: ' ' \ wanych środków ptz~znaczunych na wypłatę odszk{)o 

"0 o\\'e j z whertmkiem orla , ustalonym dla gocdta Polskiej dOW1:111 i ś,viadczeri oraz-= pokl"ywanie k('l~ztów dzia-
Rz~rz,<pospolitej Ludowej.' laln!Ości ubezpieczeniowej i prewencyjnej" 

I 

·1 . O~tal!ll nU llie r w' IYIH c. 

'I 

. .... 
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5) ustalanie oraz wypłataods7k odow~ń i świadczeń. 

6) prowadzenie , Qada'ń ' w zakresie społeczn'o-gospodar
'czych potrzeb ubezpieczeni.owych. , 

7) opracowywanie projektów normatywnych aktów 
prawnycb dotyczących ,]hezpieązeń :majątkowych i 
osobowych ,oraz taryf składek zasad ich opl'acania, 

8} ustalanie ogólnych warunków i tary t skł~dek ubez
pieczeń umownych. 

9) popularyzowanie ttbezpieczeń, 

lO} prowadzenie dzialalńosci prewencyjnej oraL badań 
i analiz , co , do przyczYJ1 po!ystawania szkód i ich 
rozmiarów'. 

11) zawieranie umów w zakresie reasekuracji. 

12) wykonywanie ihnychzadań z zakr~su l,lbezpiecz-eń 

L prewencji. 

13) wykony'wanie zadań wynikć1jącycb z przepisów o 
obronności kraju: 

14) zarządzanie mająt~iem ,PZU. 

2" PZU współdziała , z organami administracji pań
stwowej. jednostkami 'gospodarki uspołecznionej oraz 
z organizacjami społecznymi. politycznymi i , zawodowymi 
w realizacji działalności ubezpieczenimŃej. 

§ 3. Prezes PZU kieruje działalnością PZU 
zentnje go na zewnątrz. 

repre-

§ 4. 1. Do zakresu dzić1ła nla Prezesa PZU n ależy w 
szczególności: / 

1) podejmowanie decyzji , dotyczących działalności ubez
pieczeniowej i prewencyjnej w sprawach nie nale

" żących do właściwości Rady Ubeźpieczeniowej. 
2) ustalanie ramowych regulamlnów orgąnizilcyjnych 

terenowych jednostek organizacyjnych PZU . jak rów
nież regulaminu organizacyjnego centr aU. 

3) ustalanie Qlanów 'operatywn ych dzialalilOści ubezpie
czeniowej i prewencyjnej. 

-4) 'występowanie ' z inicjatywą opracow'an'ia projektów 
llOrmatywnych aktów prawnych oraz wydawanie prze
pisów wew~ętrznych PZU, 

S) przedstawianie Radzie ' Ubezpieczeniowej wnio!ików \ 
i informacji w sprawach będących przedmiotem obrad 
R~~ . 

~ . 
6} wykonywanie uchwal Rady Ubezpieczt:niowej. 

2. Prezes PZU współdżiała z organizacją związkową ' 
organizacjami politycznymi działającymi w , PZU. 

3. Prezes pZU informuje Ministra Fi~ansów ,o pod- ' 
stawowych kierunkach działalności PZU i wynikach tej 
działalności. ' . 

, 4. Prezes PZU jesl < przełożonym wszystkich pracow
ników PZU, ' powołuje pracowników ,PZU na l stanoWoiska. 
któi'ych obsadę zastrz.QgI do sw'ojej kompetencji. i odwo- , 
luje ich z tych stanowis'lt. 

§5. 1. W razie nieobecnoki Prezesa PZU jego (u.n~. 
cje 'pelni wyznaczony prżezniego wiceprezes. 

. 2. Wiceprezesi PZU nadzorują i kierują wyzna~zo
'nymi. prz~z Prezesa , PZU . ódcinkami pracy. 

§ 6. I. W EZU dziala kolegium. które jest organę'm 
doradczym i opiniodawczym Prezesa PZU. 

Poz. 21:) 

' ·2. W -skłJd kolegium " wchodzą ' wiceprezesi, ,główny, 
księgowy PZu ' oraz inne osoby, powołane przez Prezesa 
PZU. 

3. Szczegółowe zasa{!y i tryb pracy kolegium określa 
regulamin ustalony przez Prezesa PZU. 

§ 7. PZU wykonuje zadania przez' centralę, , oddziały ' 
wojewódzkie, inspektoraty i inne Specjalistyczne jednostki 
afganizacyjne PZU: ' 

, , 

§ 8. ~. W skład centrali PZU 'Ychodzą dep~ rtailien; 
ty i innesa~odzielne, ' komórki organizacyjn'e. '~ ,' , 

2. KomÓrki organizacyjne centrali ' PZU. ;;o kto~ych _ 
mowa w liSt. 1, tworzy. przekształca ' i likwidUJe Prezes 
PZU. 

§ 9. 1. Inspektoraty i specjafistyczne jedr.ostki 
organizacyjne tworzy. przekształca i , likwiduje ' Pre~es 
'PZU, z uwzg'lędnienie~ przepisów ust. 2-4. ' " 

2. Prezes PZU tworzy. przekształca i likwiduje in~ 
spektoraty po ' zasięgnięciu bpi,nii " w{)jewódzkiej ra<ly na
'rodowej. --

3. In$pektorat może być utworzony, jeżeli jest to ' '. 
uzasadn~one potrzebą usprawnienia likwidacji szkód, 
przyspieszenia rozwoJu ubezpieczeń na dall<ym te renie, 
jak ' równ4eż zapewnienia sprawniejszej i oszczędniejszej 
ich obsługi. ' . 

4. Tworząc ' in'spektorat. Prezes PZU okreŚla jedno-
cześnie terytorialny i rzeczowy zakres jego dzialani~. ' 

§ 10. I. Do zadań Centrali PZU należy w szczegól
ności: 

l) ustalanie form organizacyjnychubezpieoeń oraz me-
tod ich obsługi. ' 

2) planowanie ' i koordynQwani~ dział:alności ubezpiecze
ni.owej i , prewencyjnej. 

3) opracowy_wanieprojektów normatywnych aktów 
prawnych dotyczących ubezpieczeń majątkowych i 
oscbowych. pwjektów ogólnych warunków ubezpie
czeń. taryf !ikładek i zasad ich opłacania 0.caz prze-
pisów wewnęt rznych PZU. . 

4) prowadzenie ' badań w zakresie potrzeb uhezpiecze
niowych pod względem ich zasadności społecznej 
i gospodarcz,ej. 

5) prowadzenie analiz szkodowości ' w 'celullstalenia 
przyczyn powstawania szkód, ich, 'r.nmiarów i środ

ków zapobiegawczych oraz ' analiz ekonomkzno'finan
sowych dotyczących w yni kówdzi a lalności ';u bezpie-
czeniow,ej i prewencyjnej; , 

6) ustalanie wytycznych i koordynowanie dZiałalROŚci 
w zak-resie , spraw kadrowych. placowych. ' 'finanso
wych, ,organizacyjnych i in westycy j~ych. 

7} $pzawowatlie nad'Zom i kontroli oraz prowadzenie 
szkoleni-a i instruktaw ,w zalHesie wykonywania Zii,-

da'! przez jednostki organizacyjne PZU. " 

2. PZU wspóld~iała z jednostkami liaukowo-(Iydak- , 
tycznymi w zakresie ubezpieczeń. a także z zagrariiczny~ 
mi zakładami ubezpieczen. ' 

§ I L I. Do ,zadań oddziału WOjewódzkiego należy 
w szczególności: ' ' 

1) planowanie. organizowanie i koordynowanie działal-
ności ubezpieczeniowej prewencyjnej ',' inspektora-
tów PZU. ' '-



Monitor Polski Nr 31 - 339 .- Poz. 213 

2} rozpatrywanie na żądanie osób uprawnionych ustaleń ' 

inspęktoratów PZU w ~prawie odmowy zaspokojenia 
roszczeń albo wysokości odszkodowania lub świad

czenia. 
3} analizowanie przebiegu szkodowości i przyczyn po

wstawania szkóq oraz inicjowanie i opracowywanie 
wniosków w celu prawidłowej realizacji ubezpieczeń 

i działalności prewencyjnej. 
4) wykonywanie nadzoru. kontroli oraz prowadzenie' 

szkolenia i instEuktażu w celu zapewnienia prawidło
wej i terminowej realizacji zadan pr~ez lDspektOJ.aty 
PZU, 

2. Prezes PZU <może powierzyć poszczegOlnym od
działom wUjewódzkim prowadzenie bezpośredniej obsługi 
ubezpieczeil. ustalanie odszkodowan i swiadczeń oraz 
' prowadzenie działalności prewencyjnej. 

§ 12. Inspektorat PZU wykonuje bezpośrednią obsłu
gę ubezpieczell. d w szczególności pozysl(uje ubezpiecze
nia um.owne. inkasuje składki za ubezpieczenia, ustala 
odszkodowania i świadcz.enia za powstałe szkody i doko
nuje ich wypłaty. 'prowadzi dziafalność prewencyjną oraz 
analizuje przebieg szkodowości i przyczyny powstawania 
szkód. . 

§ 13. 1. W celu pozyskiwania ubezpi'eczeń umow
nych PZU może posługiwać się pośrednikami ub.ezpiecze
niowymi. 

2. Do zadań pośredników ubezpieczeniowych należy: 
1) zawieranie w imieniu PZU llmów" ubezpieczenia, 
2) informowanie o zna~zeniu r warunkach dobrowolnych 

ubezpieczer'l oraz o postępowaniu w razie powstania 
wypadku ubezpieczeniowego. 

3) pIzy jmowanie . wnioskó.w (ofert) ubezpieczeniowych, 
4) inkasowanie składek ubezpieczeniow ych, 
5) wykonY:'<Yanie innych czynności w żakresie pozyski

wania ubezpieczeń, zleconych przez PZU. 

3. Zakres działalności posrednika ubezpieczeniowego 
może obejmować wszystkie lub ·niektóre zadania okreś

lone w ust. 2. 

4. Pośrednicy wykonują swoje . czynności -na podsta
wie umowy o pracę lub umowy agencyjnej. a jeżeli wy
k ,mywane czynności nie mają charakteru stałego albo 
obejmują tytko niektó re zadania okreś lone w ust. 2 pkt 
2-5 - na podstawie umowy ;zlecenia. 

§ 14. Szczegółowe zadania centrali PZU ' określa Pre
zes PZU w jej r.egulaminie organizacyjnym; szczegółowe 
zadania oddziałów wojewódzkich, inspektoratów i innych 
s pecjalistycznych jednostek organizacyjnych określają 

dyrektorz y tych jednostek w regulaminach organizacyj
pych wydanych na podstawie ramowych regulaminów 
oJ.ganizacyjnych ustalonyc,h przez Prezesa PZU. 

§ 15. l. Do składania w imieniu PZU oświadczeń 

w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest upraw
niony samodzielnie Prezes PZU. 

'2. Oświadczenia. o których mowa 'w ust. 1. mogą 
składać również inne uprawnione osoby. z tym że wy
magane jest wówczas łączne działanie dwóch osób. 

3. Prezes PZU moze określić przypadki. w których 
do złozenia oświadczenia wystarczy działanie jednej 
'Uprawnionej osoby . . 

4. Osobami uprawnionymi (ust. ' 2) są: . 

-. 1) wiceprezesi PZU, .. 

2} dyrektorzy dępartarnentów' lub kieIOwnicy samodziel. 
nych kąmÓrek organizacyjnych w' zakresie działal-" 
ności departamentu (samodzielnej komórki organiza
cyjnej) oraz upoważnieni na piśmie przez Preze;;a 
PZU inni pracownicy PZU - w zakresie określonym 
przez Prezesa PZU. 

3) dy;ektorzy terenowych jednostek organizacyjnych 
PZU oraz upoważnieni przez nich na piśmie pracow
nicy - w zakresie działalności tych jednostek. 

5. Przepisy ust. 1-4 nie naruszają praw i obowiąz

ków głównych księgowych. 

§ 16. I. Jednostki terenowe PZU działają według 
zasad wewnętrznego rozrachunku gospodarczego - w za
kresie ustalonym przez Prezesa PZU. 

2. Fundusze, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 
oraz n adwyżki bilansowe rozlicza się centralnie. I 

§ 17. 1. PZU prowadzi księgowość według zasad 
ustalonych w zakładowym planie kont. 

2. Centrala, oddziały wojewódzkie, inspektoraty i 
inne' specjalistyczne jednostki organizacyjne PZU prowa
dzą samodzielną księgowość i · są jednostkami samodziel
nie bilansującymi. 

3. Bilanse PZU są zbiorczymi bilansami wszystkich 
jednostek PZU. 

4. Bilans jednostek organizacyjnych podległych bez
pośrednio centrali, po zaopllllOwaniu przeź głównego 

księgowego PZU. zatwierdza Prezes PZU. 

5. ' Bilanse inspektoratów, po zaopiniowaniu przez 
głównych księgowych oddziilłów wojewódzkich. zatwier
dzają dyrektorzy oddziałów woje.wódzkich. 

§ 18. 1. Działalnością Rady Ubezpieczeniowej kie
ruje przewodniczący. 

2. Przewodniczącego Rady i jego zastępcę wybiera 
Rada Ubezpieczeniowa. 

§ 19. 1. Posiedzenia Rady Ubezpieczeniowej odby
wają się co najmnięj dwa razy w roku. 

2. Posiedzenia Rady Ubezpieczeniowej zwołuje sifl 
również .na wniosek MirtistraFinansów. Prezesa PZU lub 
1/4 członków Rady~ 

3 . . Posiedzenie Rady Ubezpieczeniow.ej zwołuje jej 
przewodniczący. 

4. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większoś. 
cią głosów przy obecności co najmniej polowy liczby 
członków Rady. 

§ 20. Rada Ubezpieczeniowa w celu rozpatrywania 
zadań należących ' do jej właściwośCi tworzy komisje 
stałe, a w razie doraźnej potrzeby komisje niestałe. 

§ 21. Członkom Rady Ubezpieczeniowej przysługuje 
wynagrodzenie za udzial w posiedzeniach Rady i komisji, 
którego wysokość określa Minister Finansów. Członkom 
Rady przybywającym na 'posiedzenia spoza miejscowośCl, · 

w której odbywa si ę posiedzenie. przysługują ponadto 
diety oraz zwrot kosztów podróży według zasad' obowią
zujących przy podróżach służbo.wych na obszarze kra~ u. 

~ 22. Tryb działania Rady U \:lezpi edeni owej. rodzn ie 
komisji i ich zadania określa regulamin uchwalony przez 
Radę. 

, 


