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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 ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 

(druk nr 1076) 

 

U S T A W A   z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 1273) 

 

Art. 20. 

 [1. Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące 

roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o 

właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 

poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.] 

<1. Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub 

obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według 

przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania 

lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, z 

zastrzeżeniem art. 34a.> 

2. W postępowaniu sądowym o naprawienie szkody objętej ubezpieczeniem obowiązkowym 

odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne przypozwanie zakładu ubezpieczeń. Zasadę tę 

stosuje się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Art. 34. 

1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, 

jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania 

za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 

2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również 

szkodę powstałą podczas i w związku z: 
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1)   wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego; 

2)   bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego; 

3)   zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. 

 

<Art. 34a. 

1. Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania 

albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd 

właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia.  W braku wskazanych wyżej 

podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy 

według przepisów o właściwości ogólnej. 

2. Przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądu.> 

 

 

 


