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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej 

(druk nr 255) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej zmierza do wdrożenia do krajowego porządku prawnego zmian, które 

wynikają z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r. w 

sprawie C-236/09 Test-Achats.  

W myśl art.18a ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej w dotychczasowym 

brzmieniu, zakład ubezpieczeń może proporcjonalnie różnicować składki ubezpieczeniowe i 

świadczenia poszczególnych osób w przypadkach, w których zastosowanie kryterium płci jest 

czynnikiem decydującym w ocenie ryzyka opartego na odpowiednich i dokładnych danych 

aktuarialnych i statystycznych. Zgodnie natomiast z ust. 2 tego przepisu, różnicowanie 

składek ubezpieczeniowych i świadczeń jest uzależnione od gromadzenia, podawania do 

publicznej wiadomości oraz uaktualniania przez zakład ubezpieczeń dokładnych danych 

uzasadniających zastosowanie kryterium płci jako decydującego czynnika aktuarialnego. 

Wyjątek od zasady określonej w art. 18a przewidziano w art. 18b – zakazuje się tam 

różnicowania składek ubezpieczeniowych i świadczeń oraz związanych z nimi usług 

finansowych ze względu na ciążę i macierzyństwo. 

Wskazane wyżej przepisy wprowadzone zostały do ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej nowelą z dnia 13 lutego 2009 r., jako implementacja do krajowego 

porządku prawnego art. 5 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).  
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Dokonując transpozycji, Rzeczpospolita Polska skorzystała z przysługującej krajom 

członkowskim na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/113/WE opcji, zezwalającej 

ubezpieczycielom na proporcjonalne różnicowanie świadczeń ze względu na płeć.  

W wyroku z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09 (Test-Achats), TSUE orzekł o 

niezgodności art. 5 ust. 2 dyrektywy 2004/113/WE z zasadą równego traktowania kobiet i 

mężczyzn wynikającą z art. 21 i art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.  

Aby zapewnić wykonanie wyroku Trybunału, w noweli zaproponowano nadanie 

art. 18a ustawy o działalności ubezpieczeniowej nowego brzmienia, zgodnie z którym 

zastosowanie przez zakład ubezpieczeń kryterium płci w kalkulowaniu składek 

ubezpieczeniowych i świadczeń, nie może prowadzić do różnicowania składek 

ubezpieczeniowych i świadczeń poszczególnych osób  

Wprowadzenie w 18a bezwzględnego zakazu różnicowania świadczeń 

ubezpieczeniowych ze względu na płeć spowoduje, że bezprzedmiotowy stanie się 

wynikający z art. 18b zakaz różnicowania świadczeń ze względu na ciążę i macierzyństwo. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 27. posiedzeniu w dniu 23 listopada br. pochodziła 

z przedłożenia poselskiego.  

Projekt nie został skierowany do żadnej z komisji sejmowych, ani poddany 

konsultacjom. Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 23 

listopada, po czym niezwłocznie przystąpiono do drugiego, a następnie trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 298 posłów, 134 było przeciw, a 1 wstrzymał się od 

głosu. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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