KANCELARIA
SENATU
BI U RO L EGI S L A C YJNE

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2020 r.

Opinia do ustawy o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku
z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19
(druk nr 161)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Ustawa zmierza do ograniczenia, zwiększonego z powodu kryzysu gospodarczego

wywołanego pandemią COVID-19, ryzyka ponoszonego przez zakłady ubezpieczeń oferujące
ubezpieczenia należności handlowych, poprzez przejęcie takiego ryzyka przez Skarb
Państwa.
Ubezpieczenie należności handlowych (tzw. ubezpieczenie kredytu kupieckiego)
zapewnia

ochronę

wierzytelności

przysługujących

ubezpieczonemu

przedsiębiorcy.

Należności te objęte są ochroną ubezpieczeniową do sumy ustalonej w umowie
ubezpieczenia, do wysokości której odpowiedzialność za niewypłacalnego kontrahenta
przyjmuje na siebie ubezpieczyciel. W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zakład
ubezpieczeń monitoruje kondycję finansową kontrahentów ubezpieczonego. Jeśli kontrahenci
nie uregulują swoich zobowiązań, ubezpieczony przedsiębiorca otrzymuje od zakładu
odszkodowanie za należności z tytułu dostarczonych im towarów lub świadczonych dla nich
usług.
W ramach umowy ubezpieczenia należności handlowych zakład ubezpieczeń przyznaje
ubezpieczonemu przedsiębiorcy limity kredytowe na należności od poszczególnych
kontrahentów. Limit kredytowy określa maksymalną kwotę należności podlegającą ochronie
ubezpieczeniowej.
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Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, gospodarcze reperkusje pandemii
COVID-19 skłaniają zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności handlowych do
przeglądu swoich portfeli ubezpieczeniowych oraz do znacznego obniżania limitów
kredytowych albo rezygnacji z oferowania tych ubezpieczeń przedsiębiorcom najbardziej
dotkniętym kryzysem, szczególnie potrzebującym tego rodzaju zabezpieczenia finansowego.
Zgodnie z art. 1 ustawy, określa ona zasady i warunki przejmowania przez Skarb
Państwa od zakładów ubezpieczeń ryzyka z tytułu umów ubezpieczenia należności
handlowych w zakresie należności handlowych powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia
2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym
wynikającym z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
Przejęcie ryzyka dotyczyć będzie należności handlowych:
1) stanowiących kwoty pieniężne należne przedsiębiorcy z tytułu transakcji handlowej od
kontrahenta mającego siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu w państwie o ryzyku
tymczasowo niezbywalnym, o którym mowa w załączniku do komunikatu Komisji do
państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych (Dz.
Urz. UE C 392 z 19.12.2012, str. 1, z późn. zm.);
2) potwierdzonych dokumentem księgowym wystawionym zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa lub prawomocnym wyrokiem sądu;
3) o terminie płatności poniżej 2 lat.
W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przejęcie ryzyka dotyczyć ma należności handlowych z tytułu sprzedaży towarów
lub świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub eksportu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie art. 3 ustawy, Rada Ministrów w celu minimalizacji skutków
gospodarczych rozprzestrzeniania się COVID-19 będzie mogła przyjąć rządowy Program
wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych. Program określać ma:
1) diagnozę sytuacji gospodarczej w sektorze ubezpieczeń należności handlowych oraz
oczekiwane efekty ekonomiczno-finansowe realizacji Programu;
2) szczegółowe cele;
3) szczegółowe warunki realizacji wsparcia;
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4) sposób sprawozdawania o realizacji celów oraz monitorowania i oceny stopnia ich
realizacji;
5) kwotę środków przeznaczonych na finansowanie Programu.
Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w
ramach realizacji Programu, w drodze umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń, będzie mógł
zobowiązać się do przejęcia 80% ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego z portfela
ubezpieczeń należności handlowych.
Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu
objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane
przez zakład ubezpieczeń z tytułu roszczeń regresowych dotyczących tych należności
handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń z
ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa przejmie 100% ryzyka
ubezpieczeniowego. Zobowiązanie Skarbu Państwa nie będzie mogło przekroczyć kwoty
stanowiącej równowartość 375% składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń z
ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r.
W art. 4 ustawy określono essentialia negotii umowy między Skarbem Państwa a
zakładem ubezpieczeń oraz warunki, które musi spełniać zakład przystępujący do umowy.
W przypadku zawarcia takiej umowy, Skarbowi Państwa przysługiwał będzie udział:
1) w wysokości 80% zainkasowanej składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu objęcia
ochroną ubezpieczeniową należności handlowych;
2) w kwotach uzyskanych przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych
dotyczących należności handlowych w wysokości proporcjonalnej do udziału Skarbu
Państwa w wypłaconym odszkodowaniu dotyczącym danej należności handlowej.
Środki na pokrycie kosztów odszkodowań z tytułu przejętego przez Skarb Państwa
ryzyka ubezpieczeniowego będą przekazywane zakładom ubezpieczeń ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.
W toku prac nad projektem w Sejmie, dodano do niego przepis art. 10, zmieniający
ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych w ten sposób, aby Rada Ministrów mogła upoważnić ministra
właściwego do spraw finansów publicznych do zawarcia umowy o przystąpieniu
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Rzeczypospolitej

Polskiej

do

funduszy,

inicjatyw,

mechanizmów

i

programów

uruchamianych przez Unię Europejską i jej instytucje, w tym Grupę Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, oraz innych umów
związanych z realizacją tej umowy.

II.

Przebieg prac legislacyjnych
Ustawa uchwalona przez Sejm na 15. posiedzeniu w dniu 24 lipca br. pochodziła z

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 431, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 17
czerwca 2020 r.).
Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Finansów Publicznych. Po
przeprowadzeniu II czytania na posiedzeniu Sejmu, projekt ponownie odesłano do Komisji w
celu przedstawienia sprawozdania o zgłoszonych w II czytaniu poprawkach.
Za przyjęciem ustawy głosowało 234 posłów, przy 54 głosach przeciw i 162 głosach
wstrzymujących się.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Maciej Telec
Główny legislator

