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Szanowny Panie Marszałku 

 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 

ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o dystrybucji 

ubezpieczeń. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 

sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów. 

 

          Z poważaniem 

 

(-) Mateusz Morawiecki 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 

poz. 2486) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 62 w ust. 2 w pkt 1 oraz w art. 68 w ust. 3–5 wyrazy „art. 3” zastępuje się 

wyrazami „art. 2”; 

2) w art. 101 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „22 lutego 2018 r.” 

zastępuje się wyrazami „30 września 2018 r.”; 

3) w art. 106 w ust. 5 wyrazy „art. 3 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 3 ust. 1 pkt 1”; 

4) w art. 107 w ust. 5 wyrazy „31 grudnia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 

2019 r.”; 

5) w art. 112 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „23 lutego 2018 r.” zastępuje się 

wyrazami „1 października 2018 r.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

Projektowana 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), która implementowała do polskiego systemu prawnego 

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

w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (wersja przekształcona), zwaną dalej „dyrektywą 

2016/97”. W Unii Europejskiej procedowany jest wniosek Komisji Europejskiej 

zakładający odroczenie terminu rozpoczęcia stosowania tej dyrektywy od dnia 

1 października 2018 r. Obecnie dyrektywa 2016/97 ustanawia termin transpozycji 

i stosowania na dzień 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
1) oraz wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności 

mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
2). 

Parlament Europejski nie zgłosił zastrzeżeń do powyższych rozporządzeń 

delegowanych, jednakże w swoich decyzjach zarekomendował Komisji Europejskiej 

utrzymanie terminu transpozycji dyrektywy 2016/97, wyznaczonego na dzień 23 lutego 

2018 r., a także rozważenie przesunięcia terminu rozpoczęcia stosowania dyrektywy na 

dzień 1 października 2018 r. Ponadto grupa 16 państw członkowskich zwróciła się do 

Komisji Europejskiej o odroczenie okresu transpozycji i wejścia w życie dyrektywy 

2016/97 do co najmniej 1 października 2018 r. Zarówno Parlament Europejski, jak i 

grupa państw członkowskich uzasadnili swe wnioski potrzebą zapewnienia branży 

ubezpieczeniowej więcej czasu koniecznego do lepszego przygotowania się do 

prawidłowego i skutecznego stosowania dyrektywy 2016/97 oraz rozporządzeń 

delegowanych. Komisja Europejska zgodziła się uwzględnić wniosek Parlamentu 

Europejskiego i częściowo grupy państw członkowskich, by przesunąć na dzień 1 

października 2018 r. termin, od którego państwa członkowskie mają stosować krajowe 

                                                           
1) 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2358 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów w zakresie 

nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń 

(Dz. Urz. UE L 341 z 20.12.2017, str. 1). 
2) 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2359 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniające 

dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów 

informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji 

ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 341 z 20.12.2017, str. 8). 
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przepisy niezbędne do zapewnienia zgodności z dyrektywą 2016/97. Niezmieniony 

pozostałby natomiast termin transpozycji, tj. 23 lutego 2018 r. 

Zgodnie z przyjętym przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 5 stycznia 2018 r. 

Stanowiskiem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do przedłożonego wniosku Komisji 

Europejskiej, Rząd RP nie zgłasza sprzeciwu wobec proponowanego odroczenia 

terminu rozpoczęcia stosowania dyrektywy 2016/97. Jak wskazano w powyższym 

stanowisku Rządu, przesunięcie wejścia w życie dyrektywy 2016/97 dałoby możliwość 

lepszego przygotowania sektora ubezpieczeniowego oraz organu nadzoru do wdrożenia 

dyrektywy do krajowego porządku prawnego. W ocenie Rządu RP decyzja odnośnie do 

przyjęcia projektowanego aktu prawnego powinna zostać podjęta możliwie szybko, ze 

względu na konieczność dokonania odpowiednich zmian legislacyjnych w ustawie 

o dystrybucji ubezpieczeń przed jej pierwotnym terminem wejścia w życie, tj. przed 

23 lutego 2018 r. Funkcjonowanie ustawy z uchwalonym pierwotnym terminem wejścia 

w życie, tj. 23 lutego 2018 r., byłoby znacznie utrudnione ze względu na fakt, iż wraz 

z dyrektywą 2016/97 odpowiednio odroczone zostaną również terminy rozpoczęcia 

stosowania rozporządzeń delegowanych do dyrektywy. W wyniku przeprowadzonych 

szerokich uzgodnień i konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń do 

projektu stanowiska Rządu. 

Biorąc pod uwagę powyższe, projektowana ustawa zakłada zmianę terminu wejścia 

w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z 23 lutego 2018 r. na 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, przewidującego termin odbycia 

pierwszego rocznego szkolenia zawodowego w pełnym wymiarze (proponuje się 

wydłużenie tego terminu do dnia 31 grudnia 2019 r.). 
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Projekt ustawy zakłada również dokonanie korekty niektórych przepisów ustawy 

poprzez zmianę błędnych odesłań zawartych w art. 62 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 3–5 oraz 

art. 106 ust. 5. 

Ze względu na planowane odroczenie terminu wejścia w życie dyrektywy w sprawie 

dystrybucji ubezpieczeń konieczne jest, aby projektowana ustawa weszła w życie przed 

dniem 23 lutego 2018 r. W związku z tym proponuje się, aby projektowana ustawa 

weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak najszybsze wejście 

w życie projektu ustawy wpłynie również na ograniczenie niepewności prawnej dla 

podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy.  

Projektowana ustawa spowoduje przesunięcie o 7 miesięcy terminu wejścia w życie 

przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Pozwoli to dystrybutorom ubezpieczeń, 

dystrybutorom reasekuracji oraz organowi nadzoru na lepsze przygotowanie się do 

rozpoczęcia stosowania nowych regulacji. Odroczone zostaną również regulacje 

korzystne dla klientów, niemniej funkcjonowanie ustawy z uchwalonym pierwotnym 

terminem wejścia w życie byłoby znacznie utrudnione ze względu na równoległe 

odroczenie terminów rozpoczęcia stosowania rozporządzeń delegowanych Komisji 

Europejskiej do dyrektywy, które będą bezpośrednio stosowane w państwach 

członkowskich UE.  

Projekt ustawy nie spowoduje obciążeń dla budżetu państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego.  

Projekt ustawy będzie miał wpływ na działalność mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców. Wskutek przesunięcia o 7 miesięcy terminu wejścia w życie ustawy 

o dystrybucji ubezpieczeń, powyżsi przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na 

przygotowanie się do rozpoczęcia stosowania nowych regulacji. 

Projektowana ustawa nie wymaga przedstawiania jej organom i instytucjom Unii 

Europejskiej w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo 

uzgodnienia. W szczególności regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym 

zagadnień podlegających konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie 

z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. (98/415/WE) w sprawie 

konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym 

w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 03.07.1998, str. 42). 

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
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funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039, z późn. zm.), dlatego też projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. ‒ Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt został udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 

zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Nikt nie zgłosił uwag w tym trybie. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 



Nazwa projektu 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Piotr Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Jakub Westfal, tel.: 22 6945495, email: jakub.westfal@mf.gov.pl 

Piotr Radziszewski, tel.: 22 6945766, 

email: piotr.radziszewski@mf.gov.pl 

Data sporządzenia 

19 stycznia 2018 r. 

Źródło: 

Prawo UE  

Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady 

Ministrów: 

UC108 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt ustawy 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), która implementowała do polskiego systemu 

prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji 

ubezpieczeń (wersja przekształcona), zwaną dalej „dyrektywą 2016/97”. W Unii Europejskiej procedowany jest wniosek 

Komisji Europejskiej zakładający odroczenie terminu rozpoczęcia stosowania tej dyrektywy od dnia 1 października 2018 

r. Obecnie dyrektywa 2016/97 ustanawia termin transpozycji i stosowania na dzień 23 lutego 2018 r. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W ocenie projektodawcy konieczne jest przyjęcie ustawy zakładającej zmianę terminu wejścia w życie ustawy 

o dystrybucji ubezpieczeń z 23 lutego 2018 r. na 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 

(okres stosowania tego przepisu jest powiązany z terminem wejścia w życie ustawy), 

2) przepisu przejściowego zawartego w art. 107 ust. 5, przewidującego termin odbycia pierwszego rocznego szkolenia 

zawodowego w pełnym wymiarze (proponuje się wydłużenie tego terminu do dnia 31 grudnia 2019 r.). 

Ponadto projekt ustawy zakłada dokonanie korekty niektórych przepisów ustawy poprzez zmianę błędnych odesłań 

zawartych w art. 62 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 3–5 oraz art. 106 ust. 5. 

Ze względu na planowane odroczenie terminu wejścia w życie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń konieczne 

jest, aby projektowana ustawa weszła w życie przed dniem 23 lutego 2018 r. W związku z tym proponuje się, aby 

projektowana ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak najszybsze wejście w życie projektu 

ustawy wpłynie również na ograniczenie niepewności prawnej dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Dyrektywa 2016/97 została implementowana lub jest obecnie przedmiotem implementacji w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej. Zmiana terminu wejścia dyrektywy 2016/97 spowoduje konieczność nowelizacji odpowiednich 

przepisów.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Zakłady ubezpieczeń  61 zakładów 

ubezpieczeń: 27 

wykonujących 

działalność w dziale I 

oraz 34 w dziale II 

(stan na dzień 7 marca 

2017 r.) 

 

Komisja Nadzoru 

Finansowego 

Przesunięcie o 7 miesięcy terminu 

wejścia w życie przepisów ustawy 

o dystrybucji ubezpieczeń pozwoli 

zakładom ubezpieczeń na lepsze 

przygotowanie się do rozpoczęcia 

stosowania nowych regulacji. 

Stosowanie przez zakłady 

ubezpieczeń przepisów ustawy od 

dnia 23 lutego 2018 r. byłoby 

znacznie utrudnione ze względu 

na równoległe odroczenie 

terminów rozpoczęcia stosowania 

rozporządzeń delegowanych 

Komisji Europejskiej do 

dyrektywy, które będą 

bezpośrednio stosowane 
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w państwach członkowskich UE. 

Termin odbycia pierwszego 

rocznego szkolenia zawodowego 

w pełnym wymiarze przez osoby 

wykonujące czynności 

dystrybucyjne zakładu 

ubezpieczeń zostanie przełożony 

na dzień 31 grudnia 2019 r.  

Zakłady reasekuracji 1 zakład reasekuracji Komisja Nadzoru 

Finansowego 

Przesunięcie o 7 miesięcy terminu 

wejścia w życie przepisów ustawy 

o dystrybucji ubezpieczeń pozwoli 

zakładowi reasekuracji na lepsze 

przygotowanie się do rozpoczęcia 

stosowania nowych regulacji. 

Stosowanie przez zakłady 

reasekuracji przepisów ustawy od 

dnia 23 lutego 2018 r. byłoby 

znacznie utrudnione ze względu 

na równoległe odroczenie 

terminów rozpoczęcia stosowania 

rozporządzeń delegowanych 

Komisji Europejskiej do 

dyrektywy, które będą 

bezpośrednio stosowane 

w państwach członkowskich UE. 

Termin odbycia pierwszego 

rocznego szkolenia zawodowego 

w pełnym wymiarze przez osoby 

wykonujące czynności 

dystrybucyjne zakładu 

reasekuracji zostanie przełożony 

na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Brokerzy ubezpieczeniowi  1323 brokerów 

ubezpieczeniowych  

(stan na dzień 

31 grudnia 2016 r.) 

 

Komisja Nadzoru 

Finansowego 

Przesunięcie o 7 miesięcy terminu 

wejścia w życie przepisów ustawy 

o dystrybucji ubezpieczeń pozwoli 

brokerom ubezpieczeniowym na 

lepsze przygotowanie się do 

rozpoczęcia stosowania nowych 

regulacji. Stosowanie przez 

brokerów ubezpieczeniowych 

przepisów ustawy od dnia 

23 lutego 2018 r. byłoby znacznie 

utrudnione ze względu na 

równoległe odroczenie terminów 

rozpoczęcia stosowania 

rozporządzeń delegowanych 

Komisji Europejskiej do 

dyrektywy, które będą 

bezpośrednio stosowane 

w państwach członkowskich UE. 

Termin odbycia pierwszego 

rocznego szkolenia zawodowego 

w pełnym wymiarze przez osoby 

wykonujące czynności brokerskie 

zostanie przełożony na dzień 

31 grudnia 2019 r. 
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Brokerzy reasekuracyjni  42 brokerów 

reasekuracyjnych (stan 

na dzień 31 grudnia 

2016 r.) 

 

Komisja Nadzoru 

Finansowego 

Przesunięcie o 7 miesięcy terminu 

wejścia w życie przepisów ustawy 

o dystrybucji ubezpieczeń pozwoli 

brokerom reasekuracyjnym na 

lepsze przygotowanie się do 

rozpoczęcia stosowania nowych 

regulacji. Stosowanie przez 

brokerów reasekuracyjnych 

przepisów ustawy od dnia 

23 lutego 2018 r. byłoby znacznie 

utrudnione ze względu na 

równoległe odroczenie terminów 

rozpoczęcia stosowania 

rozporządzeń delegowanych 

Komisji Europejskiej do 

dyrektywy, które będą 

bezpośrednio stosowane 

w państwach członkowskich UE. 

Termin odbycia pierwszego 

rocznego szkolenia zawodowego 

w pełnym wymiarze przez 

brokerów reasekuracyjnych 

zostanie przełożony na dzień 

31 grudnia 2019 r. 

Agenci ubezpieczeniowi  32 298 agentów 

ubezpieczeniowych 

oraz 230 475 osób 

wykonujących 

czynności agencyjne 

(stan na dzień 

31 grudnia 2016 r.) 

 

Komisja Nadzoru 

Finansowego 

Przesunięcie o 7 miesięcy terminu 

wejścia w życie przepisów ustawy 

o dystrybucji ubezpieczeń pozwoli 

agentom ubezpieczeniowym na 

lepsze przygotowanie się do 

rozpoczęcia stosowania nowych 

regulacji. Stosowanie przez 

agentów ubezpieczeniowych 

przepisów ustawy od dnia 

23 lutego 2018 r. byłoby znacznie 

utrudnione ze względu na 

równoległe odroczenie terminów 

rozpoczęcia stosowania 

rozporządzeń delegowanych 

Komisji Europejskiej do 

dyrektywy, które będą 

bezpośrednio stosowane 

w państwach członkowskich UE. 

Termin odbycia pierwszego 

rocznego szkolenia zawodowego 

w pełnym wymiarze przez 

agentów ubezpieczeniowych 

i osoby wykonujące czynności 

agencyjne zakładu ubezpieczeń 

zostanie przełożony na dzień 

31 grudnia 2019 r. 

Agenci oferujący ubezpieczenia 

uzupełniające  

liczba agentów 

oferujących 

ubezpieczenia 

uzupełniające jest 

niemierzalna. 

 Przesunięcie o 7 miesięcy terminu 

wejścia w życie przepisów ustawy 

o dystrybucji ubezpieczeń pozwoli 

agentom oferującym 

ubezpieczenia uzupełniające na 

lepsze przygotowanie się do 

rozpoczęcia stosowania nowych 

regulacji. Stosowanie przez 

agentów oferujących 

ubezpieczenia uzupełniające 

przepisów ustawy od dnia 
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23 lutego 2018 r. byłoby znacznie 

utrudnione ze względu na 

równoległe odroczenie terminów 

rozpoczęcia stosowania 

rozporządzeń delegowanych 

Komisji Europejskiej do 

dyrektywy, które będą 

bezpośrednio stosowane 

w państwach członkowskich UE. 

Komisja Nadzoru Finansowego 

 

  Przesunięcie o 7 miesięcy terminu 

wejścia w życie przepisów ustawy 

o dystrybucji ubezpieczeń pozwoli 

Komisji Nadzoru Finansowego na 

lepsze przygotowanie się do 

rozpoczęcia stosowania nowych 

regulacji. Stosowanie przepisów 

ustawy od dnia 23 lutego 2018 r. 

byłoby znacznie utrudnione ze 

względu na równoległe 

odroczenie terminów rozpoczęcia 

stosowania rozporządzeń 

delegowanych Komisji 

Europejskiej do dyrektywy, które 

będą bezpośrednio stosowane 

w państwach członkowskich UE. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt ustawy został skierowany do rozpatrzenia na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów na podstawie § 61 

ust. 5 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.). 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

KNF jest jednostką sektora finansów publicznych. W związku z tym wejście w życie ustawy 

będzie miało bezpośredni wpływ na sektor finansów publicznych. Wiarygodne wyliczenie 

skutków finansowych wynikających z wejścia w życie ustawy w okresie 10 lat nie jest 

możliwe. Ministerstwo Finansów nie dysponuje prognozami wysokości szacunkowych kosztów 

nadzoru nad rynkiem ubezpieczeń w okresie 10 najbliższych lat. 

Rzecznik Finansowy jest jednostką finansów publicznych. Wiarygodne wyliczenie skutków 

finansowych wynikających z wejścia w życie ustawy w okresie 10 lat nie jest możliwe. 

Ministerstwo Finansów będzie monitorować dane dotyczące liczby skarg na działalność 

pośredników ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające 



5 

i związanych z tym kosztów ponoszonych przez Rzecznika Finansowego. W przypadku gdyby 

koszty okazały się istotne, Minister Finansów rozważy możliwość dokonania nowelizacji 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie terminów uiszczania, 

wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika 

Finansowego i jego Biura. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, ceny 

stałe z ... r.) 

Duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

Duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń 

o 7 miesięcy pozwoli dystrybutorom ubezpieczeń na lepsze przygotowanie się 

do stosowania nowych regulacji, a w konsekwencji pozwoli zwiększyć 

zaufanie klientów do działalności dystrybutorów ubezpieczeń. Wpłynie to 

również na zwiększenie pewności obrotu na rynku ubezpieczeniowym, a także 

poprawi transparentność regulacji. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: bez zmian  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 
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 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 
Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny oraz 

pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Realizacja planowanego wykonania przepisów aktu prawnego nastąpi wraz z wejściem w życie ustawy.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 



• 
Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.104.2018 I 4 I rj 
dot.: RM-10-10-18 z 23.01.2018 r. 

Opinia 

Warszawa, Q3 stycznia 2018 r . 

Pani 
Jolanta Rusiniak 
Sekretarz Rady Ministrów 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji 
ubezpieczeń„ wyrażona przez ministra właściwego do spraw ałonkostwa 

Rzeaypospolltej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowna Pani Minister, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 

Pani Teresa Czerwińska 
Minister Finansów 

Z poważaniem 


