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Pan 

Tomasz GRODZKI 

MARSZAŁEK  SENATU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 

ustawy 

o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób 

poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej 

ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 

1 stycznia 2006 r. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniamy pana senatora Jana Filipa Libickiego. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
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projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku 

wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących 

przed dniem 1 stycznia 2006 r. 

Art. 1. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób 

poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie 

przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1631) w art. 

1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepisy ustawy stosuje się także do poszkodowanych z tytułu szkód, o 

których mowa w ust. 1, powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

przypadku, gdy zobowiązany do zaspokajania ich roszczeń na podstawie umowy 

ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, był krajowy zakład ubezpieczeń lub zagraniczny 

zakład ubezpieczeń działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z 

przepisami prawa polskiego, i posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 



U Z A S A D N I E N I E  

 

1. Cel projektowanej ustawy 

Projekt ustawy stanowi realizację wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do 

Marszałka Senatu z dnia 15 maja 2020 r., dotyczącego problemu wyczerpywania się sum 

gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych, z tytułu szkód powstałych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawa z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób 

poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie 

przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r., określa szczególne uprawnienia 

osób poszkodowanych, w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej w umowach 

ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności 

ubezpieczeniowej, oraz ustalonej w umowach ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 

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

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zawartych 

przed dniem 1 stycznia 2006, jednak wyłącznie z tytułu szkód powstałych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

W tym kontekście Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na nieuregulowaną 

sytuację osób poszkodowanych z tytułu szkód powstałych poza terytorium naszego kraju.  

Tytułem przykładu wskazał, że do jego Biura wpłynęła skarga obywatela polskiego, 

który ucierpiał w wypadku komunikacyjnym spowodowanym także przez obywatela 

polskiego, objętego polskim ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odmówił jednak przyznania renty na zasadach 

określonych w ustawie o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych. Jako 

uzasadnienie Fundusz wskazał, że ww. ustawa dotyczy wyłącznie osób poszkodowanych z 

tytułu szkód powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A skoro w tej sprawie 

szkoda powstała poza terytorium Polski, to przypadek ten nie podlega pod jej regulację. 

Nie ma żadnych przesłanek uzasadniających wykluczenie grupy poszkodowanych w 

wypadkach, do których doszło za granicą, spod przepisów ustawy o szczególnych 

uprawnieniach osób poszkodowanych. Miejsce powstania szkody nie powinno przesądzać o 

braku możliwości ubiegania się o rentę szczególną.  

W projekcie zaproponowano, aby przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
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szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy 

gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 

2006 r., stosowało się także do poszkodowanych z tytułu szkód powstałych poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy zobowiązany do zaspokajania ich roszczeń na 

podstawie umowy ubezpieczenia, był krajowy zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład 

ubezpieczeń działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa 

polskiego, i posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 

 

Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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