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I. Źródła prawa
(1). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze
zm.);
(2). Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1206);
(3). Ustawa o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 710 ze zm.).

II. Definicje i skróty
(1). Opiniujący” Prof. dr hab. Marek Chmaj;
(2). „Konstytucja” Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.);
(3). „Ustawa” Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji;
(4). „TK” Trybunał Konstytucyjny;
(5). „PIU”/„Izba” Polska Izba Ubezpieczeń.

III. Wykaz dokumentów
Statut Polskiej Izby Ubezpieczeń
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IV. Przedmiot opinii
Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji w kontekście obowiązku
zrzeszania się podmiotów rynku ubezpieczeniowego w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (druk senacki nr 1065).
Opinia koncentruje się m. in. na analizie konstytucyjności przepisów rozdziału 16 wskazanej wyżej regulacji w zakresie dotyczącym obowiązkowej przynależności krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń do Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz możliwości utworzenia
innego niż Izba ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego.

V. Stan faktyczny
Rządowy projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druki sejmowe
nr 3644, 3871, 3871-A) został uchwalony przez Sejm VII kadencji na posiedzeniu w dniu 11
września 2015 r. Następnie, Ustawa została przekazana do Senatu.
Aktualnie, w zakresie działalności ubezpieczeniowej obowiązują przepisy ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, która utraci moc z chwilą wejścia w życie
opiniowanej Ustawy.
W rozdziale 16 (art. 420–429 Ustawy) znajdują się przepisy dotyczące ubezpieczeniowego
samorządu gospodarczego. Zgodnie z art. 420 ust. 1 Ustawy, krajowe zakłady ubezpieczeń
i zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej tworzą ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy.
Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego,
reprezentującą zakłady ubezpieczeń, które z mocy ustawy są członkami Izby. PIU działa na
rzecz rozwiązywania problemów rynku ubezpieczeń w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 423
Ustawy). Izba posiada osobowość prawną.
Jak zastrzega art. 422 Ustawy, członkostwo w Izbie jest obowiązkowe i powstaje z chwilą
podjęcia przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś ustaje z chwilą podjęcia uchwały o likwidacji dobrowolnej lub z chwilą, gdy
decyzja o likwidacji przymusowej stała się prawomocna.
Zgodnie z brzmieniem art. 421 Ustawy obok obowiązkowej przynależności do Izby istnieje możliwość tworzenia innych ubezpieczeniowych samorządów gospodarczych na zasadach
określonych w ustawie o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 710
oraz z 2014 r. poz. 1662).

VI. Analiza prawna
Kontrolą konstytucyjności objęta została ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracji. Kontrola merytoryczna zgodności przepisów Ustawy z Konstytucją opiera się na wskazaniu adekwatnych wzorców kontroli konstytucyjności. Nieadekwatny wzorzec kontroli to przepis, z którego wynika odrębność przedmiotu regulacji.
Podstawą oceny konstytucyjności analizowanej Ustawy we wskazanym zakresie powinny
być następujące wzorce:
Art. 2. Konstytucji
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
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Art. 17 ust. 2 Konstytucji
W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą
naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności
gospodarczej.
Art. 20 Konstytucji
Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności
prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę
ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 22 Konstytucji
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy
i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
Art. 58 ust. 1 Konstytucji
Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.
Wskazane powyżej przepisy Konstytucji stanowią adekwatne wzorce kontroli przepisów
Ustawy, bowiem przedmiot regulacji tych przepisów objęty jest zakresem wymienionych
norm ustawy zasadniczej.

1. Ocena zgodności regulacji z art. 2 Konstytucji
Pierwszy z wzorców kontroli, art. 2 Konstytucji, stanowi, iż Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Ocena konstytucyjności analizowanej Ustawy w świetle
powołanego przepisu winna opierać się na analizie następujących zasad wyinterpretowanych
z treści art. 2 Konstytucji, a mianowicie: zasady zaufania obywateli do państwa, zasady praworządności, zasady sprawiedliwości społecznej, zasady proporcjonalności oraz zasady przyzwoitej legislacji.
Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie dawał wyraz stanowisku, że „w razie zakwestionowania
zgodności aktu normatywnego ze standardami demokratycznego państwa prawnego, skonkretyzowanymi i rozwiniętymi w odrębnych postanowieniach ustawy zasadniczej, podstawę kontroli
konstytucyjności powinny stanowić, przede wszystkim, szczegółowe przepisy konstytucyjne”,
jednak stanowisko to należy rozumieć w ten sposób, że przepisy szczegółowe nie wykluczają
kontroli także z punktu widzenia fundamentalnych zasad. Zwłaszcza, że uznaną rolą zasad ogólnych jest ukierunkowanie interpretacji i stosowania przepisów szczegółowych (zob. wyrok TK
z dnia 8 listopada 2001 r., sygn. P 6/2001, Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1478).
Każdy akt prawny powinien być formułowany z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej. Tylko wówczas możliwe jest zapewnienie przestrzegania zasady przyzwoitej legislacji,
wynikającej z art. 2 Konstytucji. Zgodnie z przywołanym przepisem, Rzeczpospolita Polska
jest demokratycznym państwem prawnym. W demokratycznym państwie prawnym, stanowione prawo musi być racjonalne i zapewniać pełną ochronę jego adresatów. Płynąca z treści
przepisu art. 2 Konstytucji – zasada przyzwoitej legislacji jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawa. Zasada ta wyznacza dyrektywy, które powinny być uwzględniane
w procesie legislacyjnym. Dyrektywy te nakazują tworzenie jasnych norm prawnych, pozwalających ustalić jednoznaczną treść praw i obowiązków z nich wywodzonych, niebudzących
wątpliwości interpretacyjnych i niepowodujących przez to rozbieżności w procesie stosowania
prawa. Każdy przepis prawny winien być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego. Istotne jest również dochowanie określonej systematyki, co ma wpływ
nie tylko na zachowanie ładu legislacyjnego, ale również na prawidłową interpretację przepisów prawa.
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Zasada przyzwoitej legislacji wprowadza nakaz stanowienia norm jasnych, pozwalających
ustalić jednoznaczną treść praw i obowiązków z nich wywodzonych, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych i niepowodujących przez to rozbieżności w procesie ich stosowania. Należy pamiętać, że „(...) niejasność przepisu może uzasadniać stwierdzenie jego niezgodności
z Konstytucją, o ile jest tak daleko posunięta, iż wynikających z niej rozbieżności nie da się
usunąć za pomocą zwyczajnych środków mających na celu wyeliminowanie niejednolitości
w stosowaniu prawa” (wyrok TK z 3 grudnia 2002 r., sygn. P 13/02, OTK-A 2002, Nr 7, poz.
90). Należy zatem zbadać, czy przepisy rozdziału 16 Ustawy w zakresie w jakim dotyczą
ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego zostały sformułowane w sposób jasny, przejrzysty, czy przyznane organom kompetencje zostały wskazane tak, by nie budzić wątpliwości
co do zakresu ich działania.
Polska Izba Ubezpieczeń jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego
reprezentującą wszystkie zakłady ubezpieczeń działające w Polsce (art. 420 ust. 2 Ustawy).
Członkostwo w Izbie jest obowiązkowe dla przedsiębiorców wykonujących działalność ubezpieczeniową i powstaje z dniem podjęcia przez zakład ubezpieczeń działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W Ustawie wskazano organy PIU, tj. Walne Zgromadzenie
Izby, Zarząd PIU na czele z Prezesem oraz Komisja Rewizyjna PIU. Ponadto projektodawca
określił zakres kompetencji PIU (art. 426 Ustawy). Jednocześnie wskazano, że Izba działa na
podstawie regulacji ustawowej oraz statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Izby.
W związku z powyższym, należy uznać, iż ustawodawca w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych określił zakres przedmiotowy i podmiotowy działalności Izby. Przepisy Ustawy w zakresie w jakim dotyczą PIU odpowiadają typowym środkom techniki prawodawczej,
a co za tym idzie, uwzględniają zasadę przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji).
W rozdziale 16 w art. 421 ustawodawca, obok obligatoryjnej przynależności do PIU, określił możliwość tworzenia innych ubezpieczeniowych samorządów gospodarczych na zasadach
określonych w ustawie o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 710
oraz z 2014 r. poz. 1662). Nie sprecyzowano zakresu podmiotowego regulacji ani kompetencji
owych ubezpieczeniowych samorządów gospodarczych.
W art. 2–5 ustawy o izbach gospodarczych zostały określone kompetencje izb gospodarczych. Z brzmienia art. 2 tej ustawy wynika, że Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego i reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców.
Izby gospodarcze posiadają kompetencje do kształtowania i upowszechniania zasady etyki
w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym (art. 3 ustawy o izbach gospodarczych). Ponadto izba
gospodarcza jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do
funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych wskazanych w tym zakresie.
Wskazane kompetencje izb gospodarczych są tożsame z zakresem kompetencji PIU.
W związku z powyższym wskazać należy, że przepisy rozdziału 16 Ustawy, w zakresie
w jakim dopuszczają możliwość utworzenia PIU oraz innych ubezpieczeniowych samorządów
gospodarczych działających na rzecz zakładów ubezpieczeń, bez jasnego podziału kompetencji
pomiędzy samorządami, budzą wątpliwości interpretacyjne. Ponadto, zgodnie z brzmieniem
art. 421 Ustawy członkami samorządu gospodarczego mogą być podmioty inne niż zakłady
ubezpieczeń. Analizowana regulacja nie precyzuje zakresu kompetencji ubezpieczeniowych
samorządów gospodarczych.
W ocenie Opiniującego, utworzenie izby gospodarczej na zasadach określonych art. 421
Ustawy wprowadzałoby brak przejrzystości w podziale kompetencji pomiędzy ubezpieczeniowymi samorządami gospodarczymi. W sytuacji, kiedy w rozdziale 16 Ustawy przewidzia-
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no Izbę celową, realizującą zadania na rzecz podmiotów wykonujących działalność ubezpieczeniową, art. 421 Ustawy uznać należy za zbędny. Powstanie innych niż PIU samorządów
gospodarczych wobec braku jasnego określenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego,
utrudniłoby działalność PIU na rzecz zrzeszonych członków. Należy podkreślić, iż „jeżeli
dany przepis nakłada na jednostki określone obowiązki, (...) to przesłanki aktualizujące obowiązek powinny być określone w sposób wykluczający niejednoznaczność” (wyrok TK z 13
marca 2007 r., K 8/07, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 26).
Podsumowując należy wskazać, iż przepisy Ustawy w zakresie funkcjonowania PIU zostały sformułowane w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych. Natomiast regulacja
art. 421 Ustawy destabilizuje pozycję PIU jako samorządu zrzeszającego wszystkie podmioty
wykonujące działalność ubezpieczeniową.
W związku z powyższym należy uznać, iż przepisy rozdziału 16 opiniowanej Ustawy,
w zakresie w jakim dopuszczają możliwość utworzenia PIU oraz innych ubezpieczeniowych samorządów gospodarczych działających na rzecz zakładów ubezpieczeń, bez jasnego podziału kompetencji pomiędzy samorządami, budzą wątpliwości interpretacyjne. Regulacje dotyczące PIU są zgodne z art. 2 Konstytucji. Natomiast przepis art. 421
Ustawy, w sytuacji, kiedy w przepisach wcześniejszych określono Izbę celową, działającą
na rzecz wszystkich podmiotów wykonujących działalność ubezpieczeniową jest zbędny.
Zakłady ubezpieczeń mają możliwość zrzeszania się na podstawie odrębnych ustaw.

2. Ocena zgodności regulacji z art. 17 ust. 2 Konstytucji
Zgodnie z normą art. 17 ust. 1 Konstytucji w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę
nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego
ochrony. Konstytucja, w art. 17 ust. 2, dopuszcza również możliwość tworzenia w drodze ustawy inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu
ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.
Należy pamiętać, iż przynależność do samorządu, w tym również samorządu gospodarczego zapewnia możliwość niezależnego decydowania jednostek we własnych sprawach,
zarządzanie nimi, ochronę interesów członków, a także udział w administrowaniu sprawami publicznymi (B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa
2009, s. 117). Obligatoryjny obowiązek członkostwa w samorządzie wynika z kompetencji
izb. Niemożliwym byłoby sprawowanie funkcji reprezentowania, bez posiadania podmiotów,
które przynależą do izb. Struktura organizacyjna takich ciał w zasadzie nie jest pozostawiona
uznaniu samych członków, lecz ustalona ustawą tworzącą konkretny samorząd (P. Sarnecki,
Komentarz do art. 17 Konstytucji [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, pod
red. L. Garlickiego, Warszawa 2005, s. 3).
Należy zauważyć, że przepis art. 17 ust. 2 Konstytucji nie odnosi się do charakteru (obowiązkowego lub dobrowolnego) przynależności podmiotów do danej organizacji samorządowej. Konstytucja zastrzega jedynie, że tego rodzaju samorząd (inny niż samorząd zawodu zaufania publicznego) nie może naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać
wolności podejmowania działalności gospodarczej. Zważając na powyższe należy uznać, że
przepisy Ustawy w zakresie dotyczącym PIU (art. 420 i nast.) są zgodne art. 17 ust. 2 Konstytucji. Członkostwo w PIU nie ogranicza wolności podejmowania działalności gospodarczej.
Przynależność do PIU jest irrelewantna dla swobody podejmowania działalności gospodarczej
przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń.
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Zgodnie z art. 422 ust. 1 Ustawy, członkostwo w PIU powstaje z chwilą podjęcia przez
zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej. A contrario, niepodjęcie przez zakład
działalności gospodarczej (ubezpieczeniowej) wiąże się z brakiem możliwości przystąpienia
do Izby. W związku z powyższym uznać należy, że podjęcie działalności ubezpieczeniowej
przez zakład ubezpieczeń jest warunkiem członkostwa w PIU, co prowadzi do jednoznacznego wniosku, że nie może być w tym wypadku mowy o jakimkolwiek ograniczeniu swobody
podejmowania działalności gospodarczej.
W sytuacji,������������������������������������������������������������������������������
w której przepisy �����������������������������������������������������������
Ustawy w zakresie dotyczącym PIU (art. 420 i nast.) nie budzą wątpliwości co do zgodności z art. 17 ust. 2 Konstytucji, art. 421 Ustawy uznać należy za
zbędny. Projektowana ustawa reguluje kwestie utworzenia Izby zrzeszającej wszystkie zakłady
ubezpieczeń i określa zasady tworzenia i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego (PIU), którego celem jest działalność na rzecz rozwiązywania problemów rynku
ubezpieczeń w Rzeczypospolitej Polskiej i reprezentuje zakłady ubezpieczeń, a także zakłady
reasekuracji (art. 432 Ustawy). Przepis art. 421 Ustawy dający możliwość utworzenia poza
PIU ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego rozprasza kompetencje PIU. Bezsprzecznym jest, że podmioty wykonujące działalność ubezpieczeniową mają możliwość zrzeszania
się na zasadach określonych w przepisach odrębnych, np. ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.
Podsumowując, Izba, jako samorząd gospodarczy, została utworzona w drodze Ustawy, tak jak tego wymaga Konstytucja. Izba realizuje zadania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego nie ingerując przy tym w sferę wolności podejmowania działalności
gospodarczej. W sytuacji, w której przepisy Ustawy w zakresie dotyczącym PIU (art. 420
i nast.) nie budzą wątpliwości co do zgodności z art. 17 ust. 2 Konstytucji, art. 421 Ustawy
uznać należy za zbędny.

3. Ocena zgodności regulacji z art. 20 i 22 Konstytucji
w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji
W myśl art. 20 Konstytucji: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów
społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Oznacza to,
że gospodarka rynkowa stanowi konstytucyjnie określony cel ustawodawcy, zaś oddziaływanie państwa na nią determinowane jest postanowieniami Konstytucji, która wyznacza kierunki
i instrumenty polityki gospodarczej. Celem społecznej gospodarki rynkowej jest zapewnienie
osiągnięcia możliwie wysokiego dobrobytu gospodarczego, zabezpieczenie sprawnego gospodarczo i sprawiedliwego społecznie porządku pieniężnego, a także bezpieczeństwa społecznego, sprawiedliwości społecznej i postępu społecznego.
Zgodnie z art. 22 Konstytucji „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. Wskazany
przepis ustawy zasadniczej kształtuje niezwykle istotne z punktu widzenia demokratycznego
państwa prawnego prawo podmiotowe – prawo swobody działalności gospodarczej.
Wolność działalności gospodarczej według utrwalonego w nauce prawa konstytucyjnego
stanowiska, oznacza „swobodę podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w dowolnie wybranych formach prawnych oraz na zasadzie samodzielności, chociaż bez naruszenia interesów publicznych. Wolność ta obejmuje więc co do istoty wolność wyboru rodzaju
działalności gospodarczej oraz wolność wykonywania (i zaprzestania wykonywania) wybranej działalności gospodarczej” (B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 126).
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Jak już wskazano, działalność PIU w żaden sposób nie ingeruje w swobodę podejmowania
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej przez zakłady ubezpieczeń. Przynależność do
Izby nie pozbawia jej członków samodzielności w wykonywaniu działalności gospodarczej.
Ustawa nie przyznaje Izbie żadnych uprawnień, których wykonanie mogłoby oddziaływać
w jakikolwiek sposób na sferę wolności działalności gospodarczej zakładów ubezpieczeń.
Przepisy Ustawy definiują wyraźnie krąg podmiotów, które mają uprawnienie i zarazem
obowiązek członkostwa w samorządzie ubezpieczeniowym. Ustawodawca posłużył się kryterium wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
PIU poprzez wykonywanie określonych w projektowanej ustawie zadań, wspiera zakłady
ubezpieczeń w prowadzonej działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z art. 426 ust 2 Ustawy
PIU, Izba realizuje swoje zadania, w szczególności poprzez: współdziałanie z organizacjami,
stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ubezpieczeń; inicjowanie i wykonywanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ubezpieczeń oraz
współpracy w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr ubezpieczeniowych; pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o funkcjonowaniu rynków
ubezpieczeniowych w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami oraz opracowywanie na
ich podstawie i udostępnianie na potrzeby działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej analiz i prognoz oraz wydawanie biuletynu Izby. W istocie zasadniczym celem
PIU jest ochrona sfery wolności wykonywania działalności ubezpieczeniowej, poprzez podejmowanie działań na rzecz realizacji wspólnego interesu zakładów ubezpieczeń, reprezentację
zakładów w istotnych sprawach przed organami władzy publicznej (w tym poprzez wyrażanie
opinii o projektach aktów prawnych zawierających regulacje dotyczące działalności ubezpieczeniowej), czy też działanie na rzecz eliminowania nieuczciwej konkurencji na rynku ubezpieczeniowym.
Polska Izba Ubezpieczeń została utworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. W rozdziale 13 tej ustawy uregulowano zasady organizacji i funkcjonowania samorządu. Ustawodawca określił, że PIU będzie działać na podstawie regulacji ustawowej oraz statutu. W Ustawie przyjęto tożsame z w/w. ustawą regulacje
dotyczące PIU. W art. 425 ust. 2 ustawodawca wskazał, że statut będzie określał nazwę Izby
i jej siedzibę; zadania Izby i formy ich realizacji; zakres uprawnień organów Izby oraz tryb ich
wyboru; prawa i obowiązki członków Izby; zasady gospodarki finansowej Izby oraz zasady
wykonywania działalności gospodarczej; strukturę organizacyjną Izby.
Analiza regulacji dotyczącej działalności PIU w kontekście zgodności z art. 20 i 22 Konstytucji w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji byłaby zasadna wówczas, gdyby przepisy Ustawy, np.
uprawniały Izbę do wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, określania warunków wykonywania działalności ubezpieczeniowej itd. Opiniowana
Ustawa nie zawiera jednak takich regulacji. Nawet w przypadku stwierdzenia przez Izbę, iż
jej członek narusza zasady uczciwej konkurencji lub zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej, PIU nie ma możliwości ingerencji w sferę wykonywania działalności przez członka
dopuszczającego się naruszeń. Jedynym działaniem, jakie wówczas może podjąć Izba jest
upomnienie, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, członka Izby naruszającego ww. zasady i podanie treści upomnienia do publicznej wiadomości (§ 11 Statutu PIU). Brak „kompetencji władczych” samorządów w stosunku do członków dowodzi, że działalność PIU w żaden
sposób nie ingeruje w swobodę podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej
przez zakłady ubezpieczeń. Przynależność do Izby nie pozbawia jej członków samodzielności
w wykonywaniu działalności gospodarczej. Ustawa nie przyznaje Izbie żadnych uprawnień,
których wykonanie mogłoby oddziaływać w jakikolwiek sposób na sferę wolności działalności gospodarczej zakładów ubezpieczeń.
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W świetle powyższego, przepisy Ustawy w zakresie dotyczącym PIU są w pełni zgodne
z art. 20 i art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Działalność Izby nie ingeruje w sferę wolności działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń. Obowiązkowy charakter przynależności do Izby sam przez siebie nie ogranicza swobody podejmowania, wykonywania
i zakończenia działalności gospodarczej. Członkostwo w Izbie powstaje z chwilą podjęcia
przez zakład działalności ubezpieczeniowej. Oznacza to, że powstanie członkostwa w Izbie
jest okolicznością wtórną do podjęcia działalności gospodarczej przez zakład ubezpieczeń.
Podjęcie działalności warunkuje przynależność do Izby.
Możliwość utworzenia innego niż PIU ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, wobec braku jasnego sprecyzowania jego kompetencji może mieć negatywny wpływ na swobodę
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez zakłady ubezpieczeń.
Izba, poprzez wykonywanie zadań, o których mowa w art. 426 Ustawy, czuwa nad
możliwością korzystania przez zakłady ubezpieczeń z wolności wykonywania działalności gospodarczej. Tym samym, regulacja Ustawy dotycząca PIU nie tylko nie narusza
konstytucyjnych gwarancji swobody działalności gospodarczej (art. 20 i art. 22 Konstytucji), lecz sama je realizuje. Pozostawienie w Ustawie art. 421, wobec braku sprecyzowania zakresu przedmiotowego ubezpieczeniowych samorządów gospodarczych, może
ingerować w swobodę wykonywania działalności gospodarczej.

4. Ocena zgodności regulacji z art. 58 ust. 1 Konstytucji
Konstytucja w art. 58 ust. 1 zastrzegła, iż „każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się”.
Z przepisu tego wynikają dwa wnioski. Po pierwsze zrzeszanie się jest nie tylko wolnością
obywatelską, ale może być także udziałem osób nie posiadających żadnego obywatelstwa oraz
cudzoziemców. Po drugie, nie stworzono granic dla form zrzeszania się, tym samym zezwalając społeczeństwu na swobodne organizowanie się i zróżnicowanie jego form w różnych sferach życia. W art. 58 ust. 1 Konstytucji każdemu została zagwarantowana wolność zrzeszania
się. Wolność zrzeszania się oznacza: a) nieskrępowane tworzenie zrzeszeń i wybór ich formy
prawnej i organizacyjnej; b) swobodę ich działalności; c) dobrowolność członkostwa w nich
i dobrowolność występowania z nich; d) prawo decydowania członków zrzeszania o jego sprawach i o wyborze jego organów wewnętrznych; e) decydowanie przez członków zrzeszania
o zakończeniu jego działalności. (B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 293; wyrok TK z 3 czerwca 1998 r., sygn. K 34/97, OTK 1998, Nr 4,
poz. 49).
Przepisy art. 58 Konstytucji mają charakter najogólniejszy, ponieważ zawierają uniwersalny zakres podmiotowy. Odnoszą się do wszystkich form zrzeszania się, z wyjątkiem tych, które ustrojodawca wyłączył do odrębnego uregulowania. W świetle poglądów doktryny i orzecznictwa, konstytucyjna gwarancja wolności zrzeszenia się nie ma zastosowania do organizacji
samorządowych. Samorząd terytorialny, samorządy zawodowe i inne rodzaje samorządu znajdują umocowanie konstytucyjne przede wszystkim w art. 16 i art. 17. Wymienione samorządy, jako zrzeszenia prawa publicznego co do zasady nie są objęte ochroną konstytucyjną na
podstawie art. 58, lecz odrębnych przepisów opartych m.in. na wymienionych wyżej unormowaniach Konstytucji (W. Sokolewicz, Komentarz do art. 58 Konstytucji [w:] Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2004, s. 12; zob. też
wyrok TK z 22 maja 2001 r., sygn. K 37/00, OTK 2001/4/86). W związku z powyższym, przymus przynależności do różnego rodzaju samorządów nie narusza art. 58 Konstytucji. Samorządy wykonują wiele zadań publicznych, z korzyścią nie tylko dla ich członków, ale też dla
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ogólnego interesu społeczeństwa oraz interesu państwa. Przez to obowiązek przynależności
do samorządów jest w pełni uzasadniony. Jest tak również w przypadku obowiązku przynależności zakładów ubezpieczeń do PIU, jako organizacji ubezpieczeniowego samorządu
gospodarczego.
Izba realizuje zadania publiczne, a zatem jest samorządem, do którego nie znajdują zastosowania ograniczenia wskazane w art. 58 Konstytucji. Z obowiązkowej przynależności zakładów ubezpieczeń do PIU płynie wiele korzyści nie tylko dla samych zakładów ubezpieczeń,
ale również dla ubezpieczonych. Gdyby członkostwo w PIU nie było obowiązkowe, wówczas
Izba nie miałaby możliwości reprezentowania interesów całego środowiska ubezpieczeniowego, lecz jedynie określonej grupy. Tylko obowiązkowa przynależność do Izby pozwala sprawnie funkcjonować mechanizmowi samokontroli środowiska ubezpieczeniowego. Efektywność
wykonywania powierzonych Izbie zadań z zakresu administracji publicznej jest uwarunkowana przynależnością do Izby wszystkich zakładów ubezpieczeń.
Warto zwrócić uwagę, że PIU nie jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego, do
której przynależność jest obowiązkowa. Obligatoryjność członkostwa w samorządzie gospodarczym dotyczy, m. in. osób prowadzących działalność rolniczą, którzy z mocy prawa należą
do izby rolniczej (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.). Na gruncie nieobowiązującej już ustawy z dnia 8
czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 7,
poz. 40 ze zm.), osoby posiadające uprawnienia do wykonywania rzemiosła miały obowiązek
należenia do cechu właściwego ze względu na miejsce i rodzaj wykonywanego rzemiosła.
Cech, w świetle art. 25 ust. 1 ww. ustawy był samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Obecnie obowiązek przynależności do organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła mają rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania
zawodowego w rzemiośle (art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 ze zm.).
Likwidacja przepisu���������������������������������������������������������������
pozwalającego na utworzenie własnego samorządu (art. 421 Usta�����
wy) nie będzie miała wpływu na konstytucyjną wolność zrzeszania się. Ustawodawca w art.
421 wskazał na możliwość tworzenia innych niż PIU ubezpieczeniowych samorządów gospodarczych. Skoro konstytucyjna gwarancja wolności zrzeszenia się nie ma zastosowania
do organizacji samorządowych, usunięcie analizowanego przepisu z Ustawy nie spowoduje
naruszenia art. 58 ust. 1 Konstytucji. Niezależnie do powyższego wskazać należy, że zakłady ubezpieczeniowe mają możliwość zrzeszania się na podstawie odrębnych ustaw, m. in.
ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393). Interesy podmiotów
wykonujących działalność ubezpieczeniową mogą być realizowane w organizacjach, stowarzyszeniach oraz instytucjach krajowych, z którymi PIU współdziała (art. 426 ust. 2 pkt 4
Ustawy).
Podsumowując należy uznać, iż obowiązkowa przynależność do Izby pozwala urzeczywistnić cele ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego. Brak obowiązku przynależności spowodowałby, iż ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy byłby fasadą samorządu, zaś
powierzone mu zadania publiczne nie mogłyby być prawidłowo wykonywane. Przyniosłoby
to niewymierne szkody dla interesów zakładów ubezpieczeń, ubezpieczonych i całego rynku
ubezpieczeń, a przez to dla szeroko pojętego interesu społecznego.
Przepis art. 58 ust. 1 Konstytucji nie znajduje zastosowania w przypadku organizacji samorządowych, wykonujących zadania publiczne. Z powyższych względów, regulacja zawarta
w Ustawie dotycząca PIU oraz likwidacja przepisu art. 421 nie naruszy wolności zrzeszania
się (art. 58 ust. 1 Konstytucji).
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VII. Konkluzje
1. Przepis art. 421 Ustawy jest zbędny.
2. Art. 421 Ustawy nie realizuje zasady przyzwoitej legislacji wynikającej z art. 2 Konstytucji, ponieważ nie określa w sposób przejrzysty kompetencji ubezpieczeniowych samorządów gospodarczych innych niż PIU.
3. Likwidacja przepisu pozwalającego na utworzenie przez zakłady ubezpieczeń własnego samorządu nie naruszy art. 58 ust. 1 Konstytucji. Zakłady ubezpieczeń mają możliwość zrzeszania się na podstawie odrębnych ustaw.
4. Przepisy Ustawy w zakresie dotyczącym PIU są zgodne z art. 2 oraz art. 17 ust. 2
Konstytucji.
5. Izba realizuje zadania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, jakimi są
ochrona i reprezentacja interesów zakładów ubezpieczeń oraz piecza nad prawidłowym
funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń, nie ingerując przy tym w sferę wolności podejmowania działalności gospodarczej.
6. Izba czuwa nad możliwością korzystania przez zakłady ubezpieczeń z wolności wykonywania działalności gospodarczej. Regulacja ustawy dotycząca izby nie tylko nie narusza konstytucyjnych gwarancji swobody działalności gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji), lecz sama je realizuje.
7. Regulacja art. 421 Ustawy destabilizuje pozycję PIU jako samorządu zrzeszającego
wszystkie podmioty wykonujące działalność ubezpieczeniową.
8. Wobec braku sprecyzowania zakresu podmiotowego i przedmiotowego ubezpieczeniowych samorządów gospodarczych, przepis art. 421 Ustawy może ingerować w swobodę wykonywania działalności gospodarczej (art. 20 i 22 Konstytucji).
9. Konstytucyjna gwarancja wolności zrzeszania się (art. 58 ust. 1 Konstytucji) nie
ma zastosowania do organizacji samorządowych, o których mowa w art. 17 Konstytucji.
Izba realizuje zadania publiczne, a zatem jest samorządem, do którego nie znajdują zastosowania art. 58 ust. 1 Konstytucji.
10. Efektywność wykonywania powierzonych izbie zadań z zakresu administracji publicznej jest uwarunkowana przynależnością do izby wszystkich zakładów ubezpieczeń.
Obowiązkowa przynależność do izby pozwala urzeczywistnić cele ubezpieczeniowego
samorządu gospodarczego. Brak obowiązku przynależności spowodowałby, iż ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy byłby fasadą samorządu, zaś powierzone mu zadania
publiczne nie mogłyby być prawidłowo wykonywane.
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