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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 23 października 2018 r. 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 

 

(druk nr 974 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 473) 

Art. 14. 

1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia 

przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. 

2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności 

niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości 

odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od 

dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było 

możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o 

szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości 

odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W 

terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie 

uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w 

części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska 

względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. 

3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w 

zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą 

z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, wskazując na okoliczności 

oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty 

odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności 

okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo 
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zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na 

drodze sądowej. 

3a. W przypadku niewypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w terminie, o 

którym mowa w ust. 1 albo 2, lub niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, 

organ nadzoru stosuje wobec zakładu ubezpieczeń środki nadzorcze określone w art. 362 

ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej, zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej". 

[4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali ważności 

umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, osoby 

odpowiedzialnej za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny, na zasadach określonych w rozdziale 7. Zakład ubezpieczeń 

przesyła niezwłocznie zgromadzoną dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie. Przepis art. 109 ust. 

3 stosuje się odpowiednio. 

4a. W przypadku ustalenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu 

ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów.] 

<4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, zakład ubezpieczeń nie ustali 

ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2, 

osoby odpowiedzialnej za szkodę, przesyła niezwłocznie zgromadzoną dokumentację 

do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, powiadamiając o tym osobę 

zgłaszającą roszczenie. 

4a. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, z zastrzeżeniem art. 14a, wypłaca 

odszkodowanie na zasadach określonych w rozdziale 7. Jeżeli Ubezpieczeniowy 

Fundusz Gwarancyjny po dokonaniu wypłaty ustali odpowiedzialność zakładu 

ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 4, albo innego zakładu ubezpieczeń, 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń 

zwrotu wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów.> 

5. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek udostępniać poszkodowanemu lub 

uprawnionemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub wysokości świadczenia. Osoby te 

mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i 
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potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

Informacje i dokumenty Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma obowiązek 

udostępniać poszkodowanym i uprawnionym, na ich żądanie, w postaci elektronicznej. 

Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego 

potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania 

kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się 

z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty 

sporządzenia kserokopii oraz udostępniania informacji i dokumentów w postaci 

elektronicznej ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie 

zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

6. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych w zakresie szkód, o których mowa w art. 123 ustawy. 

 

<Art. 14a. 

W przypadku sporu pomiędzy Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym a 

zakładem ubezpieczeń dotyczącego ustalenia, który z nich jest obowiązany do wypłaty 

odszkodowania poszkodowanemu, wypłata jest dokonywana przez zakład ubezpieczeń 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania akt szkody od 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli po dokonaniu takiej wypłaty 

zostanie ustalona odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 

całości lub w części, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest obowiązany do zwrotu 

zakładowi ubezpieczeń wypłaconego odszkodowania lub jego części i poniesionych 

kosztów.> 

Art. 36. 

1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza 

lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie 

ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 

równowartość w złotych: 

1)   w przypadku szkód na osobie – [5 000 000 euro] <5 210 000 euro> w odniesieniu do 

jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 

poszkodowanych, 



- 4 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   w przypadku szkód w mieniu – [1 000 000 euro] <1 050 000 euro> w odniesieniu do 

jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 

poszkodowanych 

- ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. 

2. Za szkody spowodowane w państwach, o których mowa w art. 25 ust. 2, zakład 

ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego 

państwa, nie niższej jednak niż suma określona w ust. 1. 

 

Art. 52. 

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby 

odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Suma 

gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych: 

1)   w przypadku szkód na osobie – [5 000 000 euro] <5 210 000 euro> w odniesieniu do 

jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 

poszkodowanych, 

2)   w przypadku szkód w mieniu – [1 000 000 euro] <1 050 000 euro> w odniesieniu do 

jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę 

poszkodowanych 

- ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. 

 


