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Warszawa, dnia 29 stycznia 2018 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 

(druk nr 713) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń ma na celu przesunięcie terminu 

wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. poz. 

2486). Ta ostatnia ustawa stanowi transpozycję do polskiego systemu prawnego przepisów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. 

w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, która miała być wdrożona przez państwa członkowskie 

do dnia 23 lutego 2018 r. 

W dniu 21 września 2017 r. Komisja Europejska przyjęła dwa rozporządzenia 

delegowane uzupełniające dyrektywę 2016/97, dotyczące wymogów w zakresie nadzoru nad 

produktem i zarządzania nim nałożonych na zakłady ubezpieczeń i dystrybutorów 

ubezpieczeń oraz wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających 

zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.  

Parlament Europejski nie zgłosił zastrzeżeń do rozporządzeń delegowanych, 

rekomendując jednocześnie Komisji przesunięcie terminu stosowania dyrektywy 2016/97, z 

dnia 23 lutego 2018 r – na dzień 1 października 2018 r. Z wnioskiem o odroczenie 

transpozycji i wejścia w życie dyrektywy 2016/97 wystąpiła także grupa 16 państw 

członkowskich. Zarówno Parlament Europejski, jak i grupa państw uzasadnili swe wnioski 

koniecznością wydłużenia okresu przejściowego, zapewniającego branży ubezpieczeniowej 

odpowiednie przygotowanie się do nowego stanu prawnego. 

Komisja Europejska uwzględniła wniosek Parlamentu Europejskiego oraz grupy państw 

członkowskich i przesunęła na dzień 1 października 2018 r. termin, od którego państwa 

członkowskie mają stosować krajowe przepisy niezbędne do zapewnienia ich systemom 
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prawnym zgodności z dyrektywą 2016/97. Niezmieniony pozostał natomiast termin 

transpozycji dyrektywy – 23 lutego 2018 r. 

Opiniowana ustawa czyni zadość decyzji Komisji Europejskiej, zakładając zmianę 

terminu wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń: z dnia 23 lutego 2018 r. na dzień 

1 października 2018 r. 

Zmiana terminu wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń skutkuje również 

koniecznością zmiany: 

1) przepisu epizodycznego zawartego w art. 101 ust. 1, odnoszącego się do dodatkowych 

wymogów dla zakładów ubezpieczeń w zakresie ochrony klientów dotyczących 

produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu (termin, w jakim ten przepis ma 

być stosowany, jest powiązany z terminem wejścia w życie ustawy); 

2) przepisu przejściowego zawartego w art. 107 ust. 5, wskazującego datę odbycia 

pierwszego rocznego szkolenia zawodowego w pełnym wymiarze (proponuje się 

wydłużenie tego terminu do dnia 31 grudnia 2019 r.). 

W noweli zaproponowano ponadto korektę błędnych odesłań zawartych w art. 62 ust. 2 

pkt 1, art. 68 ust. 3–5 oraz art. 106 ust. 5 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 57. posiedzeniu w dniu 26 stycznia br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 2207, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 23 

stycznia 2018 r.). Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Finansów 

Publicznych, która wnioskowała o jego przyjęcie w pierwotnym brzmieniu. 

Posłowie uchwalili ustawę z druku 2207, bez poprawek. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


