
projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

Art. 1. W ustawie z dnia 23 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) po art. 98a dodaje się art. 98b w brzmieniu: 

„Art. 98b. 1. Do zadań Funduszu należy także zaspokajanie roszczeń o 

naprawienie szkody na osobie z tytułu umów, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, w 

przypadku wyczerpania ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, 

określonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy, do wysokości sumy gwarancyjnej, o której mowa w art. 36 ust. 1 albo 

w art. 52. 

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje poszkodowanemu oraz 

obejmuje okres od dnia wyczerpania sumy gwarancyjnej, o której mowa w tym 

przepisie, jednak nie wcześniej, niż od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczenia, o którym mowa w ust. 1, 

Funduszowi przysługuje do sprawcy szkody roszczenie zwrotne o wypłacone 

świadczenie. 

4. Roszczenie: 

1) o którym mowa w ust. 1, ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia wejścia w 

życie niniejszego przepisu; 

2)  o którym mowa w ust. 3, ulega przedawnieniu na zasadach określonych w 

Kodeksie cywilnym, nie wcześniej jednak niż z upływem 3 lat od dnia spełnienia 

przez Fundusz świadczenia. 

5. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przerywa się 

także przez zgłoszenie Funduszowi tego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się 

na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie oświadczenie 

Funduszu o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.”; 
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2) w art. 117 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Koszty działalności Funduszu wynikające z realizacji zadań, o których mowa w 

art. 98 i, art. 98b i art. 99, są pokrywane z dochodów Funduszu.”. 

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


