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Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jakub Szulc)  

 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 

roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. ze poz. 32), sporządza 
się następującą opinię: 

 

 
 1. Przedmiot projektu ustawy 
 Projektowana regulacja zmierza do wykonania wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-
236/09 Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL i inni p. 
Conseil des ministres (Dz. Urz. UE C 130 z 30.4.2011, s. 4). W wyroku tym 
TSUE stwierdził nieważność art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 
13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania 
towarów i usług (Dz. Urz. UE L 373 z 21.12.2004, str. 37), zwanej dalej 
„dyrektywą”. Unieważniony art. 5 ust. 2 dyrektywy wprowadzał wyjątek od 
zasady określonej w art. 5 ust. 1 dyrektywy. Zasada ta zakłada, że w umowach 
ubezpieczenia zawartych po 21 grudnia 2007 r., użycie płci, jako czynnika 
uwzględnianego w kalkulowaniu składek i świadczeń dla celów ubezpieczenia i 
związanych usług finansowych, nie powoduje różnic w składkach i 
odszkodowaniach poszczególnych osób. W drodze wyjątku od tej zasady, 
unieważniony art. 5 ust. 2 dyrektywy umożliwiał państwom członkowskim na 
zezwolenie, by w przypadkach, w których użycie płci jest czynnikiem 
decydującym w ocenie ryzyka opartego na odpowiednich i dokładnych danych 
aktuarialnych i statystycznych, kryterium płci było uwzględniane w składkach i 
w świadczeniach. Państwa mogły korzystać z tego zezwolenia bez ograniczeń 
czasowych.  
 W wyroku Test-Achats TSUE stwierdził, że wyjątek od równego 
traktowania kobiet i mężczyzn uwzględniony w art. 5 ust. 2 dyrektywy jest 
sprzeczny z urzeczywistnianiem celu równego traktowania kobiet i mężczyzn, 
jaki przyświeca tej dyrektywie, a także niezgodny z art. 21 i 23 Karty Praw 
Podstawowych. Przepisy te zakazują wszelkiej dyskryminacji opartej na płci i 



wymagają zapewnienia równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach. 
Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy straci moc prawnie wiążącą z dniem 21 grudnia 
2012r. Informacje na temat skutków tego wyroku i koniecznych zmian w 
przepisach krajowych Komisja Europejska przedstawiła w komunikacie1.  
 Stosownie do art. 5 ust. 2 dyrektywy, polski prawodawca skorzystał z 
możliwości uwzględniania kryterium płci jako czynnika aktuarialnego w 
kalkulacji składek ubezpieczeniowych i świadczeń. W tym celu przyjął art. 18a 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 11, poz. 66, z późn. zm.), zwany dalej „ustawą”. Unieważnienie, mocą 
wyroku w sprawie Test-Achats, podstawy prawnej przyjęcia art. 18a ustawy 
rodzi konieczność jego nowelizacji. Taki jest też cel projektu ustawy. Proponuje 
się w nim, by zastosowanie przez zakład ubezpieczeń kryterium płci w 
kalkulowaniu składek ubezpieczeniowych i świadczeń nie mogło prowadzić do 
różnicowania składek ubezpieczeniowych i  świadczeń poszczególnych osób 
(projektowany art. 18a ustawy). Projektodawca zmierza również do uchylenia 
art. 18b ustawy dotyczącego różnicowania składek ubezpieczeniowych i 
świadczeń ze względu na ciążę i macierzyństwo.  

Projekt ustawy w art. 3 przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 21 
grudnia 2012 r.   

 
 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  

Projekt ustawy należy przeanalizować pod kątem dyrektywy Rady 
2004/113/WE oraz wyroku TSUE w sprawie Test-Achats, który stwierdził 
nieważność art. 5 ust. 2 tej dyrektywy.  

 
 3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Projekt ustawy zmierza do zapewnienia zgodności prawa polskiego z 
prawem Unii, przez nowelizację przepisów ustawy uwzględniającą 
unieważnienie, na mocy wyroku TSUE w sprawie Test-Achats, art. 5 ust. 2 
dyrektywy. W tym celu przyjmuje on przepisy postanawiające, że kryterium płci 
stosowane przez zakład ubezpieczeń w kalkulowaniu składek 
ubezpieczeniowych i  świadczeń nie może prowadzić do różnicowania składek 
ubezpieczeniowych i świadczeń poszczególnych osób. Ze względu na 
wprowadzenie ogólnego zakazu różnicowania ze względu na płeć w toku 
kalkulacji składek ubezpieczeniowych i świadczeń, przepis odnoszący zakazu 
różnicowania wysokości tego rodzaju składek i świadczeń ze względu na ciążę i 
macierzyństwo staje się bezprzedmiotowy, w związku z czym jest uchylany. 
Projekt ustawy przewiduje też w art. 2, że do stosunków z umów ubezpieczenia 
zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy 
dotychczasowe. Rozwiązanie takie wychodzi naprzeciw propozycjom Komisji, 

                                                 
1 Komunikat Komisji “Wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE w odniesieniu 
do ubezpieczeń, w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-236/09 
(Test-Achats), K(2011) 9497 wersja ostateczna.  
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zawartym w pkt 12 i 13 komunikatu zawierającego wytyczne dotyczące 
stosowania dyrektywy w świetle wyroku w sprawie Test-Achats. 

 
 4. Konkluzja 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej jest zgodny z prawem UE. 

 
 
 
 
 
Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

  
 

      Zbigniew Wrona 
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Opinia w sprawie stwierdzenia czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy 

o działalności ubezpieczeniowej (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 
Jakub Szulc) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej  

w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 
 

  

 Projekt ustawy zmierza do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 
Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL i inni p. Conseil des 
ministres (Dz. Urz. UE C 130 z 30.4.2011, s. 4). W wyroku tym TSUE stwierdził 
nieważność art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. 
wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w 
zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz. Urz. 
UE L 373 z 21.12.2004, str. 37), zwanej dalej „dyrektywą”. Unieważniony art. 5 
ust. 2 dyrektywy wprowadza wyjątek od zasady określonej w art. 5 ust. 1 
dyrektywy. Zasada ta zakłada, że w umowach ubezpieczenia zawartych po 21 
grudnia 2007r., użycie płci, jako czynnika uwzględnianego w kalkowaniu 
składek i świadczeń dla celów ubezpieczenia i związanych usług finansowych, 
nie powoduje różnic w składkach i odszkodowaniach poszczególnych osób. W 
drodze wyjątku od tej zasady, unieważniony art. 5 ust. 2 dyrektywy umożliwiał 
państwom członkowskim na zezwolenie, by w przypadkach, w których użycie 
płci jest czynnikiem decydującym w ocenie ryzyka opartego na odpowiednich i 
dokładnych danych aktuarialnych i statystycznych, kryterium płci było 
uwzględniane w składkach ubezpieczeniowych i w świadczeniach. Państwa 
mogły korzystać z tego zezwolenia bez ograniczeń czasowych.  

 W wyroku Test-Achats TSUE stwierdził, że wyjątek od równego 
traktowania kobiet i mężczyzn, uwzględniony w art. 5 ust. 2 dyrektywy, jest 
sprzeczny z urzeczywistnianiem celu równego traktowania kobiet i mężczyzn, 
jaki przyświeca tej dyrektywie, a także niezgodny z art. 21 i 23 Karty Praw 
Podstawowych. Przepisy te zakazują wszelkiej dyskryminacji opartej na płci i 
wymagają zapewnienia równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach. 
Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy straci moc prawnie wiążącą z dniem 21 grudnia 
2012r.  
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 Stosownie do art. 5 ust. 2 dyrektywy, polski prawodawca skorzystał z 
możliwości uwzględniania kryterium płci jako czynnika aktuarialnego w 
kalkulacji składek i świadczeń. W tym celu przyjął art. 18a ustawy z dnia 22 
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z 
późn. zm.), zwany dalej „ustawą”. Unieważnienie, mocą wyroku w sprawie Test-
Achats, podstawy prawnej przyjęcia art. 18a ustawy rodzi konieczność jego 
nowelizacji. Taki jest też cel projektu ustawy. Proponuje się w nim, by 
zastosowanie przez zakład ubezpieczeń kryterium płci w kalkulowaniu składek 
ubezpieczeniowych i świadczeń nie mogło prowadzić do różnicowania składek 
ubezpieczeniowych i świadczeń poszczególnych osób (projektowany art. 18a 
ustawy). Projektodawca zmierza również do uchylenia art. 18b ustawy 
dotyczącego różnicowania składek ubezpieczeniowych i świadczeń ze względu 
na ciążę i macierzyństwo. Przepisy dotychczasowe mają być stosowane do 
stosunków z umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie 
ustawy (art. 2 projektu ustawy). Projekt ustawy w art. 3 przewiduje, że ustawa 
wejdzie w życie z dniem 21 grudnia 2012 r.   

 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej jest 

projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a 
regulaminu Sejmu, zmierza bowiem do wykonania wyroku TSUE w sprawie 
Test-Achats.  

 
 

 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

  
 

      Zbigniew Wrona 


